
Privacyverklaring 

Fotoclub Zefoda hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het 

respect voor jouw privacy. 

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij 

omgaan met jouw persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Fotoclub Zefoda leeft in alle gevallen de toepasselijke wet- en regelge-

ving na, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/General Data 

Protection Regulation (GDPR). 

Daaruit volgt dat wij in ieder geval: 

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn 
verstrekt. Die doelen en het type van persoonsgegevens zijn beschreven in deze Pri-

vacyverklaring; 
• de verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die mini-

maal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• je uitdrukkelijke toestemming vragen als we die nodig hebben voor de verwerking 
van je persoonsgegevens; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de be-

veiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wij-

zen en ze respecteren. 

Als Fotoclub Zefoda zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. 
Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of meer algemeen, vragen hebt 

hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens: 

• Fotoclub Zefoda Zemst, Het Schoolpleintje 34 in 1982 Zemst; 

• info@zefoda.be. 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens 

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden om: 

• de ledenadministratie van Zefoda te kunnen voeren (uitvoering overeenkomst); 

• te kunnen deelnemen aan onze activiteiten (uitvoering overeenkomst); 
• actieve leden te informeren via allerlei kanalen (gerechtvaardigd belang); 
• te kunnen deelnemen aan fotowedstrijden, fotosalons, nationale en internationale 

tentoonstellingen (gerechtvaardigd belang); 
• nieuwsberichten en uitnodigingen te kunnen versturen (gerechtvaardigd belang); 
• subsidies van de overheid te verkrijgen (wettelijke verplichting); 

• de activiteiten en leden te verzekeren tegen bepaalde risico’s (wettelijke verplichting). 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en 

verwerken: 



• persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail; 

• geboortejaar (voor lidkaart BFF); 

• pasfoto (voor identificatie auteur werken op salon, lidkaart Breedbeeld en BFF). 

De leden van Zefoda ontvangen iedere keer dat die geactualiseerd wordt, een versie van de 
ledenlijst in Word en Excel. Ze mogen die enkel gebruiken om contact op te nemen met de 

andere leden. In geen geval mag de lijst gedeeld worden met derden. 

Van de personen die op het jaarlijkse fotosalon deelnemen aan de wedstrijd Prijs van het pu-
bliek wordt na afloop enkel het e-mailadres bewaard, om hen te kunnen uitnodigen op vol-

gende salons. Hetzelfde geldt voor de gegevens van ex-leden. 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens 

hebben verkregen. 

Je kunt je uiteraard ook altijd uitschrijven om geen mails meer te ontvangen over onze acti-

viteiten. 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of wettelijk verplicht 

en toegestaan is. Die derde partijen voldoen aan de regelgeving over AVG/GDPR. 

Bewaartermijn 

Fotoclub Zefoda bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel 

waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. 

Indien er geen wettelijke vereiste is, zullen wij informatie over u enkel bijhouden zo lang als no-

dig is voor de doeleinden waarvoor de informatie werd verzameld. 

Uiterlijk twee jaar na het laatste gebruik worden de gegevens verwijderd. 

Beveiliging van de gegevens 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens 

te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder: 

• Alle personen die namens fotoclub Zefoda van uw gegevens kennis kunnen nemen, 
zijn gehouden tot geheimhouding daarvan. 

• De persoonsgegevens worden enkel bewaard op de pc van de secretaris. Die is enkel 
toegankelijk via een wachtwoord. 

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fy-

sieke of technische incidenten. 
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van per-

soonsgegevens. 



Jouw rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van de persoonsgegevens 
die wij van jou ontvangen hebben. Wij kunnen u daarbij vragen u op een voldoende wijze te 

identificeren, om misbruik te voorkomen. 

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je met ons contact kunt opnemen. 

Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel 

hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. 

Ook heb je het recht om de gegevens die je verstrekte door ons te laten overdragen aan jou 
(of in je directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren 

voordat wij gehoor kunnen geven aan dergelijke verzoeken. 

Klachten 

Indien je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je 
hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te 
dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het 

gebied van privacybescherming. 

Wijziging privacyverklaring 

Fotoclub Zefoda kan haar privacyverklaring wijzigen. Dit wordt aangekondigd via de website. 


