Privacyregels bij Oliveo Handbal

Vraagstelling:


Wat wordt er wettelijk voorgeschreven?



Wat is er van toepassing op of binnen onze vereniging?



Wat worden de regels t.a.v. het gebruik van foto’s?



Wat worden de regels t.a.v. het verstrekken van gegevens aan kaderleden?



Wat worden de regels t.a.v. telefoonnummers en mailadressen die op de website komen?



Wat worden de regels t.a.v. andere communicatiemiddelen, het blauwe boekje, etc.?

Adviezen / conclusies:
Namen van leden op de site uitsluitend vermelden indien dit doelmatig is.
Adressen, telefoonnummers en e-mailadressen niet op de site vermelden, tenzij het betrokken lid
akkoord is gegaan.
Een extra vermelding doen op het aanmeldingsformulier.
Aan bestaande leden toestemming vragen om persoonsgegevens te mogen gebruiken.
Bij e-mails aan grote groepen leden de e-mailadressen vermelden in de blind-cc-adresbalk.
Plaatsing van foto’s laten screenen door de webmasters, nadat eerst een zorgvuldige selectie is
gemaakt door de fotograaf waarbij het gezonde verstand maatstaf is.
Geen zieken/geblesseerden vermelden op de site.

Overwegingen:
Algemeen/wettelijk
Er bestaat in Nederland geen algemene "wet op de privacy". Er zijn diverse wetten die elk een
bepaald aspect van de privacy in Nederland regelen. De belangrijkste en bekendste wet is de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens regelt onder welke voorwaarden persoonsgegevens
verwerkt mogen worden. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaald
individu. Omdat bijvoorbeeld een e-mailadres ook een persoonsgegeven is, heeft deze wet ook de
nodige implicaties voor internetaanbieders en -gebruikers. Zo is het publiceren van e-mailadressen
op een website niet zomaar toegestaan.
Leden op de site
Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor

ze zijn verkregen. Als het nuttig is om de namen van de leden op de site te vermelden, dan is dat
mogelijk maar dan is het vereist dat de leden daar toestemming voor geven. Vermelden van adressen
en telefoonnummers heeft geen algemeen nut, dus die zouden niet op de site vermeld moeten
worden. Dit geldt ook voor de mutaties in de ledenlijst, die voorheen in de drup werden vermeld.
Als de club de informatie doorspeelt aan andere organisaties voor bijv. commerciële doeleinden dan
kan dit problemen geven: niet doen dus.
Om duidelijkheid te bieden, kunnen we op het aanmeldingsformulier melden dat de ingevulde
gegevens gebruikt worden voor onze club. Hieronder staat een voorbeeldtekst die wij hebben
opgesteld. Overigens hebben wij bij diverse clubs het aanmeldingsformulier gecheckt, maar daarop
hebben we niets over privacy en persoonsgegevens kunnen vinden (Oliveo Voetbal, Wings, Quintus).
Met deze vermelding heb je toestemming van de nieuwe leden. De bestaande leden zou je éénmalig
toestemming moeten vragen, evt. via een negatieve optie.
Gebruik e-mail
Als er ge-emaild wordt naar een grote groep leden dan is het van belang om ervoor te zorgen dat
niet iedereen elkaars e-mailadres kan lezen. Vandaar ons advies om gebruik te maken van blind-cc.
Foto’s
Foto’s (en films) maken op openbare plekken is toegestaan. De fotograaf heeft auteursrecht en de
gefotografeerde heeft portretrecht. De fotograaf mag op grond van de auteurswet zonder
toestemming de foto publiceren, mits daarmee geen redelijk belang van de geportretteerde in het
gedrang komt. Bij gewone foto’s zal dit niet het geval zijn. Foto’s waarover de gefotografeerde
negatieve reacties kan krijgen, kunnen echter niet geplaatst worden. Wellicht dat de webmasters
hier een rol in kunnen spelen (zie verderop).
Privé informatie
In onze drup werd informatieve persoonlijke informatie gegeven over de leden. Bijvoorbeeld “de
ziekenboeg”. Wij zijn van mening dat deze vermelding negatieve reacties kan oproepen bij derden.
Denk bijvoorbeeld aan een sollicitatieprocedure waar een potentiële werkgever gaat googlen op
naam. Wij zijn van mening dat deze rubriek niet op de site moet verschijnen.
Als club ontvangen wij vast en zeker regelmatig familieberichten: geboortes, huwelijken en
overlijden. Omdat het hier om impactvolle persoonlijke gebeurtenissen gaat, stellen wij voor om
met de zender te overleggen waar zo’n bericht geplaatst gaat worden: op de site of bijv. op ons
prikbord? Of is het uitsluitend een kennisgeving aan het bestuur?
Webmasters
De webmasters hebben een protocol opgesteld en daarin staat o.a. het volgende vermeld (citaat):
“wij publiceren geen adressen, telefoonnummers en mail adressen van leden”
“De Webmasters zijn eindverantwoordelijk voor de plaatsing van tekst etc. op de site. De
Webmasters hebben vanuit het bestuur volmacht om publicatie te weigeren van teksten die op enige
wijze schadelijk kunnen zijn voor de vereniging en of haar leden. Dit geldt tevens voor de publicaties
in het gastenboek”
Wij vinden dit een goede vermelding en deze matcht met onze bevindingen.
Ons advies is om de webmasters ook de foto’s te laten checken vóór plaatsing.

Overige, papieren communicatie

Dit is bijvoorbeeld het blauwe informatieboekje of het magazine dat over enige tijd wordt
uitgegeven. Hierover hebben wij geen richtlijnen kunnen vinden. Omdat deze vorm van
communicatie in het verleden al eerder is gebruikt, zijn deze wellicht bekend. Hierover geven wij dan
ook geen advies.

Voorbeeldtekst voor op het aanmeldingsformulier, bij de voorwaarden voor
het lidmaatschap:
Onze website
Informatie over wedstrijden en andere nuttige zaken vind u op onze website: www.oliveohandbal.nl.
Voor het goed functioneren van de club is deze site van groot belang. U kunt hier informatie voor en
over leden vinden. Wij houden rekening met de gebruikelijke privacyregels. Als u echter van mening
bent dat er ten onrechte persoonlijke informatie op vermeld wordt dan verzoeken wij u dat te
melden bij onze webmasters.

Bronnen die wij hebben geraadpleegd:
Internetsites:
www.iusmentis.com/maatschappij/privacy/persoonsgegevens
blog.iusmentis.com
Krantenartikel:
Portretrecht: klik, ik heb je! Van Mr T. Meijer van Everts Vogelaar Spijer Advocaten
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