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Fotobeleid S.V. Marie Curie

Tijdens a tiviteiten van studievereniging S.V. Marie Curie worden foto's gemaakt waar leden op kunnen staan. Onder leden wordt hierbij en in de
rest van dit do ument verstaan: leden, ereleden, begunstigers en reünisten.
De vereniging ziet het hierbij als haar verantwoordelijkheid om de priva y
van haar leden te bes hermen. Door middel van dit fotobeleid bent u op
de hoogte van waar deze foto's geplaatst kunnen worden. Deze voorwaarden
zijn van toepassing op de diensten van S.V. Marie Curie. De vereniging zorgt
ervoor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Meer
informatie hierover is terug te vinden in de priva yverklaring van Marie Curie. Dit fotobeleid is aan verandering onderhevig. Minimaal twee weken voor
het doorvoeren van eventuele aanpassingen worden leden per mail hiervan op
de hoogte gesteld. Ze kunnen binnen deze twee weken bezwaar maken tegen
de aanpassingen.
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Website

De foto's die worden gemaakt op a tiviteiten worden op de website van S.V.
Marie Curie (www.marie- urie.nl) geüpload. Deze foto's zijn bes hermd
door middel van een a ount met een wa htwoord. Alleen leden hebben re ht
op een a ount: afbeeldingen van a tiviteiten zijn dus alleen voor hen toegankelijk. Foto's worden gelterd door de foto ommissie (Observa ie) voordat
ze op de website worden geplaatst. Hierbij wordt gelet op de kwaliteit van de
foto en zullen ongepaste afbeeldingen (naar inziens van de ommissie) niet
gepubli eerd worden. Deze afbeeldingen blijven voor tien jaar bes hikbaar.
Hierna zullen ze gear hiveerd worden. Het is voor leden niet toegestaan om
foto's van de website via openbare kanalen te verspreiden, tenzij er aantoonbaar toestemming is gegeven door alle herkenbare leden op de foto. Mo ht
een lid bezwaar hebben tegen een foto op de site waar de desbetreende
persoon op staat, kan via een mail naar bestuurmarie- urie.nl een verzoek
worden ingediend om de foto te laten verwijderen.
2

(So iale) media

Foto's kunnen daarnaast gebruikt worden op de so ial media kanalen van
studievereniging Marie Curie. De so iale media bestaan uit een besloten
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Fa ebook- en LinkedIngroep, een openbare Fa ebookpagina en een openbare
Instagrampagina. Ook kunnen foto's geplaatst worden in het verenigingsblad, de Impuls, in de almanak en in het jaarlijkse fotoboek. Er zullen via al
deze media sfeer- en groepsfoto's geplaatst worden. Alleen met persoonlijke,
s hriftelijke toestemming of door eigen publi atie kan een persoonlijke foto,
al dan niet voorzien van een naam, worden geplaatst. Deze afbeeldingen
blijven bes hikbaar zolang het desbetreend so ial media platform wordt gebruikt. Foto's op (so iale) media worden alleen geplaatst door het bestuur of
de foto ommissie. Bezwaren kunnen ook na plaatsing doorgegeven worden
aan het bestuur om vervolgens de foto's te laten verwijderen.
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Bestuurs- en

ommissiefoto's

Bestuursfoto's, voorzien van de namen en de fun ties van de (oud-)bestuursleden,
worden openbaar op de website geplaatst. Commissiefoto's, voorzien van de
namen en eventueel de fun ties van de ommissieleden, worden tevens op de
website geplaatst. Commissiefoto's, in lusief de genoemde persoonsgegevens,
zijn alleen zi htbaar voor ingelogde gebruikers. De bestuurs- en ommissieleden die op deze foto's staan, zijn zi h ervan bewust dat deze foto's met de
genoemde persoonsgegevens op de website geplaatst kunnen worden. Na het
plaatsen van de foto kan altijd nog bezwaar bij het bestuur worden gemaakt
tegen de plaatsing van de foto.
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