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Privacy Statement Filmere 
 

“Filmere” hecht veel belang aan het beschermen van de privacy van haar leden en de bezoekers van 
de website www.filmere.nl. 
Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig persoonsgegevens te verwerken. 
Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacy beleid. 
 
In dit Privacy Statement willen we je informeren over de verwerking van je persoonsgegevens door 
“Filmere”. We beschrijven waarom wij je gegevens verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten je 
daarbij hebt zoals recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je 
gegevens. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens? 
 
De vereniging “Filmere”, statutair gevestigd in Almere, is de verantwoordelijke voor de verwerking 
van je persoonsgegevens. “Filmere” gebruikt voor de verwerking van je persoonsgegevens een 
administratie in eigen intern beheer en een website hostingapplicatie voor het hosten van onze 
website www.filmere.nl. De hosting leverancier van de website “Hosting2Go” heeft op geen enkele 
wijze toegang tot je persoonsgegevens. “Filmere” heeft met deze partijen afspraken gemaakt zodat 
er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van je persoonsgegevens, in 
overeenstemming met de wet en het interne privacy beleid van “Filmere” en dit privacy statement. 

Wanneer verwerken wij je persoonsgegevens? 
 
“Filmere” legt je gegevens vast bij aanmelding als lid, en in het gevallen dat je contact met “Filmere” 
opneemt via het contactformulier. Je kunt hierbij denken aan: 

 Voor- en Achternaam. 

 E-mailadres. 

 Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze 
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. 

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden zonder dat deze de bezoekers 
van de website identificeren. 

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens? 
 
“Filmere” gebruikt deze gegevens vooral om diensten te kunnen leveren en voor servicedoeleinden. 
Daarnaast verwerkt “Filmere” je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 Het afhandelen van betalingen. 

 Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om activiteiten uit te kunnen voeren. 

 Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor de website. 

http://www.filmere.nl/
http://www.filmere.nl/
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Hoe lang bewaren wij je gegevens? 

Wanneer je een reactie achterlaat via het contactformulier, dan wordt die reactie en de metadata 
van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch 
herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. 

Voor geregistreerde gebruikers (leden) op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook 
persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie 
bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). 
Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. 

De meeste gegevens worden verwijderd (geïnactiveerd) binnen twee maanden nadat je 
lidmaatschap van de vereniging werd beëindigd. 

Welke rechten heb je in verband met het gebruik van jou gegevens? 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf 
doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele 
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking 
van uw persoonsgegevens door onze vereniging 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. 

Hoe kun je contact met ons opnemen in verband met het gebruik van 

persoonsgegevens? 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u 
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek 
naar info@Filmere.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij 
u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, 
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Filmere zal zo snel mogelijk, 
maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Filmere wil u er tevens op wijzen dat 
u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-

de-ap 

Hoe beveiligen wij je gegevens? 

Jouw gegevens (buiten de gebruikersnaam) zijn standaard niet zichtbaar voor anderen tenzij je dat 
zelf in je profiel hebt aangezet. Wij maken regelmatig updates van de gebruikte software op onze 
portal. De Site wordt gehost op een professionele, goed beveiligde server via een provider in 
Nederland. Onze website is voor zien van een SSL certificaat. Wij gebruiken tevens software die het 
vrijwel onmogelijk maakt om ongewenst data te kopieëren. Kortom al onze activiteiten zijn er op 
gericht om jouw en onze gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. 

mailto:info@webclass4u.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap
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Zichtbaarheid van je gegevens 

Enkele profielgegevens zijn zichtbaar te maken voor anderen op de website. Standaard zijn deze 

gegevens alleen voor jezelf zichtbaar, maar je hebt zelf via je profielinstellingen de mogelijkheid om 

van elk gegeven te bepalen of je deze zichtbaar wil maken voor allen de personen die je zelf uitkiest, 

(ingelogde vrienden op de website) alle leden van de website of iedereen. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen 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 zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@Filmere.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Wat doen wij met de gegevens die wij automatisch verzamelen bij het 

bezoek aan de website (cookies)? 
 
“Filmere” maakt bij het aanbieden van haar diensten via de website gebruik van cookies. Een 
cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens, dat op de harde schijf van je computer 
wordt opgeslagen. Dit doen we voor jouw gemak zodat je bijvoorbeeld niet bij elke nieuwe 
webpagina van de website opnieuw je login gegevens hoeft in te vullen. 
Indien je een account hebt en je logt in op onze website, dan slaan we een tijdelijk cookie op om te 
bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt 
weggegooid zodra je je browser sluit. 
 
“Filmere” maakt zowel gebruik van tijdelijke cookies, als van speciale cookies. Tijdelijke cookies 
bevatten geen persoonsgegevens en zijn enkel bedoeld om het gebruik van de website voor u 
makkelijker te maken. Speciale cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u opnieuw een 
bezoek brengt aan de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor, dat uw instellingen worden 
onthouden, zoals uw naam en uw geboortedatum. Speciale ‘tracking’ cookies worden door 
“Filmere” niet gebruikt. 
Meer informatie over cookies kunt u vinden in het Cookiebeleid van “Filmere”. 

Geautomatiseerde besluiten en profilering van gebruikersgegevens 
 

“Filmere” maakt geen gebruik van profilering en geautomatiseerde besluiten op basis van 

gebruikersgegevens. 

Hoe gaan we om met het delen van jouw data 
 
Jouw gegevens worden nooit gedeeld met andere organisaties of systemen anders dan indien dat 
wettelijk van ons wordt gevraagd. 
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Hoe zit het met het gebruik van uw gegevens als u een link op onze 

website naar een website van derden gebruikt 
 
Berichten op onze website kunnen ingesloten (‘embedded’) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video's, 
afbeeldingen, doorverwijzen (linken) naar andere berichten.  
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen 
insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met 
ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. 
“Filmere” is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dergelijke andere 
bedrijven en websites. “Filmere” raadt u aan het privacy beleid van deze bedrijven zorgvuldig te 
lezen omdat de voorwaarden vermeld op die websites kunnen afwijken van het privacy beleid van 
“Filmere”. 

Reacties 
 
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier 
en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersstring om spam opsporing te helpen. 

Media 
 
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de website upload, moet je 
voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de 
website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien. 

Filmmateriaal 
 
Films worden niet op de website zelf opgeslagen maar op het YouTube kanaal van “Filmere” of 
andere media clouddiensten. Doordat sommige links naar films in het afgeschermde deel van de site 
staan is het mogelijk om ook niet publiekelijk zichtbare films voor leden onderling toegankelijk te 
maken. 


