PRIVACYVERKLARING STICHTING SOLOS met NIEUWE FILMERS filmplatform
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe Europese
wet biedt mensen meer zeggenschap over hun persoonlijke gegevens en dat wat bedrijven en organisaties
hiermee doen.
Onder deze nieuwe privacywet mag Stichting SOLOS ‘gewone’ persoonsgegevens verwerken op basis van
wettelijk noodzakelijke grondslagen [regels]. SOLOS / NIEUWE FILMERS verzamelt en gebruikt
persoonsbestanden alleen t.b.v. - de uitvoering van de organisatie en activiteiten, - de continuïteit van de
organisatie, - voor netwerkuitwisselingen [op verzoek], - om in contact te blijven met onze doelgroepen
en partners en - om verslag te kunnen doen.
Welke gegevens verzamelen we?
Vrijwillig afgestane gegevens door deelnemers aan SOLOS / NIEUWE FILMERS projecten, partners en
publiek. Dat zijn: voor- en achternaam, privé- en/of bedrijfsadres, email adres, tel. nummer, leeftijd,
websiteadressen, facebookadressen, beroep en/of functie en/of specialiteit en soort deelname aan
SOLOS / NIEUWE FILMERS projecten. Bsn nummers en bankgegevens verzamelen we alleen voor wettelijk
bepaald boekhoudkundig gebruik.
De SOLOS / NIEUWE FILMERS projecten worden met beeld en/of geluid vastgelegd; foto’s, films, geluid
t.b.v. de doelstellingen:
• ontwikkeling projecten zichtbaar maken [repetities e.d.]
• verslaglegging projecten [presentaties e.d.]
• voor coaching [kennisoverdracht e.d.]
• publicitaire doeleinden [persberichten, online events, uitnodigingen e.d]
• verantwoording [subsidiegevers en sponsoren e.d.]
Toestemming
Wanneer we foto’s of films willen publiceren, hebben we toestemming nodig van de personen die
herkenbaar in beeld zijn. Dat betekent dat we voor groepen altijd aankondigen dat er beeld en/of
geluidopnamen gemaakt worden. Ook vragen we wie bezwaar heeft. Ook maken we bekend dat de
opnamen gepubliceerd worden t.b.v. de SOLOS / NIEUWE FILMERS doelstellingen. Als het mogelijk is
streven we ernaar de toestemming schriftelijk vast te leggen.
Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, dat zijn we wettelijk verplicht.
Beveiliging persoonsgegevens.
De gegevens worden verzameld en opgeslagen in ons adressenbestand, film- fotoarchief en/ of in de
administratie. Wij hebben passende technische maatregelen genomen om deze persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen, waaronder
beveiligde computers met wachtwoord, virus en bedreigingsbeveiliging, firewall en netwerkbeveiliging en
afsluitbare fysieke werkruimten zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij
verwerken.
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Delen van gegevens
We verzamelen privé gegevens niet om te verhandelen, verkopen of op een andere manier te verstrekken
aan derden. We delen privé gegevens op verzoek van derden alleen dan als we daarvoor toestemming
van betrokkene hebben. Incidenteel verlenen we een SOLOS / NIEUWE FILMERS organisatie medewerker
toegang tot bestanden met persoonlijke gegevens, dit gebeurt onder strikte geheimhoudingsvoorwaarden en alleen t.b.v. de uitvoering van de SOLOS / NIEUWE FILMERS werkzaamheden.
Cookies
Onze websites; solos.nu en nieuwefilmers.nl, versturen geen tracking cookies d.w.z. dat ze geen
Persoonlijke gebruikers informatie bijhouden.
Links
Op onze websites en facebook pagina’s kun je links naar externe websites en facebookpagina’s
aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een web en facebooksites buiten onze sites om. Het kan
zijn dat deze externe sites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of
privacyverklaring van de betreffende website.
Rechten
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens die we opslaan en om onjuiste gegevens te corrigeren. Als
je wilt weten welke persoonsgegevens SOLOS / NIEUWE FILMERS van je verwerkt, dan kun je een
schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten de gegevens die we van je hebben niet juist en/of onvolledig
zijn, dan kun je ons verzoeken om jouw gegevens te wijzigen en/of aan te vullen. Stuur je verzoek
schriftelijk via e-mailadres info@solos.nu, zoals wettelijk voorgeschreven ontvang je deze binnen 4
weken.
Intrekken van gegevens is mogelijk als deze niet meer nodig zijn voor onze bedrijfsvoering, de diensten
die we leveren en de taken die we uitvoeren. SOLOS / NIEUWE FILMERS heeft publicatierecht van [archief] foto’s en films als bewijs van projectuitvoering, voor verslaglegging, als inhoudelijke concept presentatie
en presentatie van eigen identiteit. Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de
rechtmatigheid van de gegevensverklaring op basis van toestemming, die plaatsvond vóór intrekking.
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