Privacyverklaring
Contact
Als Fotogroep Antwerpen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens en volgen we de regels van GDPR.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover
of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Fotogroep Antwerpen vzw, zeteladres Essenweg 26, 2280 Grobbendonk,
sec@fotogroepantwerpen.be
Voorzitter: Walter Goormans, 0486300259, goormans.walter@telenet.be
Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Fotogroep Antwerpen vzw verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden en rechtsgronden op contractuele basis zijnde uw lidmaatschap:
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Fotogroep Antwerpen vzw
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen via post, email, eigen website.
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
•

Het afsluiten van een verzekering bij activiteiten

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens van u (en opslagen)
(verzamelen) (verwerken) :
• Clubnaam; Initialen; Adres; Postnr.; Plaats; e- mail; Website; Vergaderdag; rekeningnummer; FgA
lidnummer
Clublokaal: Adres; Postnr.; Woonplaats
Contactadres club: Naam contactpersoon; Adres; Postnr; Woonplaats; tel/ GSM nr; e- mail adres
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben
verkregen.
Mogen wij u ook vragen om de door u aan ons bezorgde gegevens op correctheid na te kijken en ze
up to date te houden.
Op de website is de lijst van aangesloten clubs beschikbaar met vermelding van clubnaam, url
website van de club, gegevens contactpersoon en emailadres.
Indien u wenst dat uw clubgegevens op onze website zoals hierboven vermeld NIET vermeld worden,
dan moet u ons dit uiteraard melden.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting) welke GDPR compliant is.

• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …); Google Cloud voor het verstrekken van
gepersonaliseerde gegevens van de aangesloten club (persoonsgegevens van voorzitter, secretaris en
penningmeester van de aangesloten club). De toegang tot de cloud is paswordbeveiligd.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van
uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan
derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Bewaartermijn
Fotogroep Antwerpen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk de periode van
lidmaatschap bij Fotogroep Antwerpen vzw.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van
u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens
door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen
u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy
Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Wijziging privacy statement
Fotogroep Antwerpen vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een
aankondiging doen op onze website.

