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De volgende regels gelden voor het plaatsen van gegevens in een stamboomcontainer op de website van de
NGV en het gebruiken van die gegevens.
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De stamboomcontainer is een besloten gedeelte van de website. Alleen ingelogde leden hebben
toegang tot dat gedeelte.
Door het plaatsen van gegevens verklaart de betrokkene zicht te houden aan de regels van dit protocol.
Voor het plaatsen van gegevens betreffende overleden personen gelden in beginsel geen beperkingen
omdat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hierop niet van toepassing is.
Omdat het een alleen voor leden toegankelijk deel van de website is, hoeft geen rekening te worden
gehouden met de 100-, de 75- en de 50-jaarstermijn. Deze betreffen achtereenvolgens een geboorte,
een huwelijk en een overlijden.
Gegevens omtrent overleden personen voor zover vallend onder de onder 4 genoemde termijnen
mogen nooit door gebruikers van de website aan derden worden verstrekt of openbaar gemaakt, bij
voorbeeld in een boek, een GEDCOM-bestand of op een website. Het overnemen van die gegevens is
alleen toegestaan voor strikt persoonlijk gebruik.
In uitzonderingsgevallen kan het gaan om een persoonsgegeven van een overledene, bij voorbeeld in
het geval van een erfelijke ziekte die overgaat op nog levende personen, waarop de Wbp van
toepassing is . Zie hierna onder 7. Bij twijfel geldt: niet publiceren.
Het opnemen van informatie over nog levende personen is alleen toegestaan indien de betrokkene zelf
expliciet toestemming heeft gegeven. De Wbp is van toepassing.
Ingeval de toestemming tot plaatsing van gegevens wordt herroepen, dient de houder van de
stamboomcontainer de desbetreffende gegevens per ommegaande te verwijderen.
Gegevens omtrent levende personen mogen nooit door gebruikers van de website aan derden worden
verstrekt of openbaar gemaakt, bij voorbeeld in een boek, een GEDCOM-bestand of op een website.
Het overnemen van die gegevens is alleen toegestaan voor strikt persoonlijk gebruik.
Voor bijzondere situaties, andere dan de hierboven vermelde, verwijzen wij naar
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
De houder van de stamboom is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn container.
In geval van het niet-naleven van deze regels is het hoofdbestuur bevoegd gegevens te verwijderen uit
een stamboomcontainer.
Dit protocol treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop dit besluit op de website van de
vereniging is geplaatst.
Dit besluit wordt aangehaald als Protocol stamboomcontainers.
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