FAD Cuijks Historisch Informatie Centrum

PRIVACY STATEMENT
Organisatie

De FotoArchiefDienst (FAD), ‘Cuijks Historisch Informatie Centrum’, gevestigd aan de
Kerkstraat 14, te Cuijk, is een Stichting die de geschiedenis, het cultureel erfgoed en
het fotoarchief van de gemeente Cuijk verzamelt, vastlegt, beheert, bewaart en
openbaar- en toegankelijk maakt voor de gemeenschap van Cuijk en voor het brede
publiek.
Dit gebeurt door een onbezoldigd bestuur en een team van vrijwilligers, die zich
wekelijks inzetten voor dit doel.
Doelbinding
Bij het verzamelen, bewerken, verrijken, archiveren van fotomateriaal, betrekking
hebbende op de gemeente Cuijk, worden ook persoonsgegevens (waarmee binnen het
archief verbanden worden vastgesteld) verzameld. Hierbij worden (indien voorhanden)
naam, bedrijf, organisatie, club, vereniging, werkadres, beroep, relevante
opnamedatum en algemene informatie behorende bij de opname bij het beeldmateriaal
(document) vastgelegd. Dit met als uitdrukkelijk doel, het informeren van een breed
publiek.
FAD en privacy
Bij het informeren van het brede publiek houdt de FAD zich aan de geldende regels
voor privacy zoals gesteld in onder meer de AVG.
Voor organisaties als de FAD geldt gerechtvaardigd belang als rechtmatige grondslag.
Dat houdt in dat de FAD een gerechtvaardigd belang heeft bij het verwerken van
persoonsgegevens omdat dit het bestaansrecht is voor de stichting. Voorwaarde is dat
er een goede afweging wordt gemaakt tussen het belang van de privacy en het
gerechtvaardigde belang van onze organisatie.
Echter, omdat de FAD als doel heeft het informeren van een breed publiek, kunnen
onze activiteiten worden geschaard onder artistieke en journalistieke uitingsvormen
conform art. 85, lid 1 en 2 AVG en art.43, lid 1, 2 en 3 UAVG. Hierdoor geniet de FAD
iets meer vrijheden om te werken met persoonsgegevens, in ons geval veelal
fotomateriaal en bijbehorende gegevens op de website en in tentoonstellingen als
uiting van een brede- en publieksgerichte informatie voorziening. Dit onder
voorwaarden dat het materiaal niet aanstootgevend is en de privé sfeer van de
geportretteerde(n) niet aantasten. Mocht iemand een foto of ander gegeven liever niet
gepubliceerd zien, zullen wij dat ogenblikkelijk verwijderen.
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Gegevens verwerking

Het verzamelde materiaal wordt opgeslagen in een ‘gesloten’ archief (voor privacy
gevoelige informatie) en/of in een ‘open’ archief.
Gegevens uit de gesloten archieven, waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen, worden
niet gedeeld, tenzij verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of
onderbouwing van een rechtsvordering
Verder is het binnen de Stichting noodzakelijk, dat er met de vrijwilligers, Vrienden,
bedrijven en overige contacten e.d. gecommuniceerd kan worden met als doel:
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het
Het

geven van instructies (medewerkers),
voorschrijven van processen (medewerkers),
bijhouden van verjaardagen (medewerkers),
onderling informeren van medewerkers,
telefonisch informeren van acute zaken (medewerkers / allen),
delen van informatie betreffende de stichting (allen),
sturen van nieuwsbrieven (allen),
op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen (allen).

Hiervoor is het gewenst, dat bepaalde (persoons)gegevens door het bestuur van de
FAD bewaard, opgeslagen en gebruikt worden.
Onder de (persoons)gegevens kunnen vallen: Voornaam, Initialen, Achternaam, Adres,
Postcode, Woonplaats, Geboortedatum, E-mailadres, Telefoon (vast/mobiel).
Deze (persoons)gegevens zullen op een zorgvuldige manier door het bestuur (en
daarvoor aangewezen persoon) beheerd en gebruikt worden.

Beveiliging

Enkel geautoriseerde personen hebben toegang tot deze (persoons)gegevens en zijn
tot geheimhouding verplicht.
Toegang tot de gesloten systemen wordt beveiligd middels het gebruik van
gebruikersnaam en wachtwoord.
Wij maken gebruik van back-ups voor het herstellen bij fysieke of technische storingen.
De (persoons)gegevens worden niet met derden gedeeld, worden niet voor
commerciële doeleinden gebruikt en zullen enkel ten behoeve van de FAD gebruikt
worden
Gegevens van medewerkers, Vrienden van de FAD, contacten, bedrijven e.d. worden in
het ‘gesloten’ archief opgeslagen.
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De (persoons)gegevens worden opgeslagen en verwerkt volgens onderstaande tabel:
Welke (persoons)gegevens
· Initialen
· Voornaam
Onderzoeken of u medewerker · Ac hternaam
· Adres
kan worden en het uitvoeren
van de vrijwilligers
· Geboortedatum
overeenkomst.
· Telefoonnr
· E-mail adres
· Bankgegevens
Doel

Bewaartermijn

Uitvoering van de
vrijwilligersovereenkomst

Indien u medewerker wordt
gedurende de looptijd van
de
vrijwilligersovereenkomst.
Indien u geen medewerker
wordt worden uw gegevens
zo snel als mogelijk

Wie heeft
toegang

Wie verwijdert
de gegevens

Personeelsadministratie
Bestuursleden
FAD

Personeelsadministratie
Bestuursleden
FAD

Personeelsadministratie
Bestuursleden
FAD

Personeelsadministratie
Bestuursleden
FAD

Dec laratie's

Medewerkersadministratie

·
·
·
·
·
·
·

Administratie Vrienden van de
FAD, Bedrijven en externe
Contac ten.

· Initialen
· Ac hternaam
· Organisatie /
Gemeente / Bedrijf
· Adres
· Telefoonnr
· E-mail adres
· Bankgegevens

Gedurende de looptijd van
de overeenkomst en tot 2
Fondsen werving /
jaar daarna, daarna enkel
Contac t
in de financ iële
administratie voor 7 jaar.

Personeelsadministratie
Bestuursleden
FAD

Personeelsadministratie
Bestuursleden
FAD

Versturen digitale beric hten,
waaronder nieuwsbrief.

· Initialen
· Ac hternaam
· Organisatie /
Bedrijf
· Adres
· E-mail adres

Informatie
voorziening

Zolang men aangemeld is.

Sec retariaat
Bestuur FAD

Sec retariaat in
opdrac ht van het
Bestuur FAD

10 jaar.

Sec retaris
Bestuur FAD

Sec retaris

Notulen van bestuurs- en
ledenvergaderingen.
Ter benadering na beëindiging
vrijwilligersovereenkomst, voor
een reünie, referentie,
informatie en bijzondere
gebeurtenissen.

Initialen
Voornaam
Ac hternaam
Adres
Telefoonnr
E-mail adres
Bankgegevens

Grondslag

· Voornaam
· Ac hternaam

Uitvoering van de
vrijwilligersovereenkomst en
informatie
voorziening

Uitvoering van de
vrijwilligersovereenkomst

Gedurende de looptijd van
de vrijwilligersovereenkomst
en tot 2 jaar daarna,
daarna alleen in de
financ iële administratie
voor 7 jaar.

· Initialen
·
·
·
·
·

Voornaam
Ac hternaam
Adres
Telefoonnr
E-mail adres

Toestemming bij
aangaan van
vrijwilligersovereenkomst

Zolang de toestemming niet Administratie
is ingetrokken.
Bestuur FAD

Sec retariaat in
opdrac ht van het
Bestuur FAD

In alle gevallen kunnen de medewerkers, Vrienden, bedrijven en overige contacten hun
opgeslagen gegevens inzien, aanpassen en / of intrekken (opt-out).

Links naar andere websites

Dit Privacy statement van de FAD is ook van toepassing op de vermelde websites:
Cuijk in beeld
Cuijkse Canon
Links naar andere websites vallen niet onder dit Privacy statement.
U wordt aangeraden voor het gebruik van andere websites altijd de daar geldende
Privacy verklaring te raadplegen.
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Algemeen

Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over de essentie van de
“Algemene Verordening Persoonsgegevens” en daarmee over het belang van de
bescherming van Persoonsgegevens.
Ze zijn daarmee gehouden de Persoonsgegevens te behandelen volgens de Privacy
verklaring van de FotoArchiefDienst Cuijk.
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