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3.1 algemene toelichting; waarom een privacy reglement/protocol

De Europesche wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens richt zich in het kort
op de bescherming van uw privacy. In hoofdzaak komt het erop neer dat :
• We zorgvuldig met uw gegevens omgaan
• We de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk
• We de gegevens niet uit handen geven tenzij met een overeenkomst met voorwaar-

den
• We slechts die gegevens opvragen die echt nodig zijn en dat uitleggen
• U (jaarlijks) toestemming geeft tot het gebruik van die gegevens
• U het recht heeft uw gegevens in te zien en weet hoe u die kunt opvragen
• Uw gegevens beschermd worden door digitale beveiliging
• Bij een datalek dit gemeld wordt aan u en aan de wettelijke instantie.
Stichting Filmliga verklaart dat zij zich houdt aan de geldende privacywet en heeft hier-
toe deze privacy verklaring met reglement ontworpen en toegevoegd aan haar meerja-
ren beleidsplan, het separaat gepubliceerd op haar website en haar leden hierover
bericht. Jaarlijks zal indien nodig het protocol bijgesteld of aangevuld worden en zullen
de leden door het lidmaatschap aan te gaan gevraagd worden tevens akkoord te gaan
met het gebruik van de persoonsgegevens zoals vastgelegd.  
Stichting Filmliga is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring. 

3.2 Contactgegevens en functionaris gegevensbescherming

www.filmligaoss.nl
Secretariaat:  Gewandeweg 56, 5345 HN Oss. Telefoon: (0412) 635772 
Harry Loeffen is de Functionaris Gegevensbescherming van Filmliga Oss. Hij is te berei-
ken via harryenmarja@loeffen.com
Reserve functionaris gegevensbescherming is bestuurslid Jaap van Seters. Deze is te be-
reiken via j.van.seters@planet.nl.

3.3 Welke persoonsgegevens bewaren we en waarom?

Filmliga Oss verwerkt jaarlijks, tenzij u vaker een wijziging doorgeeft, uw persoonsge-
gevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
die nodig zijn om uw lidmaatschapskaarten te maken, u van informatie over films en or-
ganisatie te voorzien en de betalingen te regelen en controleren: 

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer.

Verder verwerken wij 
- Geslacht
- Geboortedatum.

Deze worden intern verwerkt in de analyse van de samenstelling van onze leden en er
mogelijk doelgroepen beleid op te ontwikkelen zoals verwoord in het meerjaren 
beleidsplan.



Samengevat Filmliga Oss verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of filmfolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

3.4 Geautomatiseerde verwerking

Filmliga Oss heeft een website voor het publiceren van het programma en overige ge-
gevens, met een reserveringsmodule en Mailfunctie. De site wordt gehost door de vol-
gende hosting provider die ook helpdeskondersteuning biedt: hosting2go. De maker
van onze website is theme (Yootheme) met upgrades waarbij ook versies van Joomla
gemigreerd dienen te worden. 
Filmliga Oss neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over
zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om be-
sluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Filmliga Oss) tussen zit. 
We verspreiden geen data in bulkmail of geprint.
Filmliga Oss gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
We publiceren alleen foto’s na toestemming of van een openbare bron.
De beheerder van de site werkt onder verantwoording van het bestuur en er is toezicht
vanuit de functionaris gegevensbescherming.
Overige systemen en programma’s die we gebruiken om gegevens te verwerken zijn:
- Microsoft Office, waaronder Excel en Word
- mail programma Microsoft Outlook
- boekhoudprogramma
- ledenbestand programma ADRES2000 

3.5 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of andere dataverwerking heeft niet de intentie gegevens te verzame-
len over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben
van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zon-
der ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestem-
ming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via filmliga@loeffen.com, dan verwijderen wij deze informatie.

3.6 Hoe lang bewaren we persoonsgegevens 

Filmliga Oss bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende be-
waartermijn voor de in paragraaf 3.4 genoemde data: twee filmligaseizoenen met ver-
lenging van drie maanden i.v.m. opstart van het nieuwe seizoen. Waarna met een
nieuw en geüpdate persoonsgegevens bestand gewerkt wordt. De bestanden zijn in ge-
bruik door het secretariaat en de penningmeester.

3.7 Delen van persoonsgegevens met derden

Filmliga Oss verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van bevei-



liging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Filmliga Oss blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.

Externe partijen die een maandelijks een tijdelijk bestand krijgen wat na gebruik 
vernietigd wordt i.v.m. verwerking en bezorging post zijn: 
+ de Postbode, voor de verspreiding van de Filmligafolders
+ Inprint drukkerij voor het drukken van folders en adressen
+ De Lievekamp Oss krijgt jaarlijks een kleine lijst van Filmligaleden met contact-

gegevens van leden die hebben aangevraagd telefonische ondersteuning van de 
Lievekamp op prijs te stellen ivm het plaatsen van een reservering.

3.8 Persoonsgegevens van de vrijwilligers

Het privacyreglement is ook van toepassing voor het bestuur en de vrijwilligers met dien
verstande dat de vrijwilligers gebruik maken van een mailinglijst en adreslijst met tele-
foonnummers in verband met uitvoerende taken die zij samen moeten verrichten.
Deze gegevens mogen ook door de vrijwilligers niet gedeeld worden met derden.

3.9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwer-
king in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door Filmliga Oss en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat
u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de ver-
werking van uw persoonsgegevens sturen naar filmliga@loeffen.com. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw iden-
titeitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (ma-
chine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

3.10 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Filmliga Oss neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maat-
regelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons
secretariaat via filmliga@loeffen.com

3.11 Indienen van een klacht mbt wet op de privacy

Filmliga Oss wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-per-
soonsgegevens/tip-ons 

3.12 Wat doen we met een datalek

Alle gebruikte computersystemen, hardware en software worden beschermd door de
geijkte programma’s en ondersteunende diensten. Toch kan er wat fout gaan als een



systeem kwijt raakt, gehackt wordt of er anderszins data ontvreemd worden. Dat kan
gebeuren door de eigen programma’s / hardware of bij een externe partij.
In het geval er persoonsgegevens bij betrokken zijn neemt de functionaris gegevensbe-
scherming contact op met het bestuur en de betreffende landelijke instantie  en meldt
het incident. Ook wordt de betrokken groep of leden geïnformeerd en worden pas-
sende maatregelen genomen. 

3.13 In alle overige gevallen

Mochten er in de uitwerking van dit privacy protocol onvolkomenheden zitten of 
onjuistheden worden geconstateerd dan gelieve dit kenbaar te maken aan het secreta-
riaat of de functionaris gegevensbescherming.

Namens het bestuur, versie januari 2019
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