
 

FOTOGRAFIECLUB ISO 8450 EN GDPR 

“GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer 

en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moet u vanaf mei 

2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en hoe u ze 

beveiligt (of u dit nu in uw datacenter of in de cloud buiten de EU beheert).” 

(https://gdpr-eu.be/wat-is-gdpr/) 

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS HOUDT DE FEITELIJKE VERENIGING FOTOGRAFIECLUB ISO 8450 BIJ ? 

Fotoclub ISO 8450 houdt de volgende gegevens bij van de leden : 

1. Naam en voornaam 

2. Volledig adres 

3. Geslacht (M, V of X) 

4. Geboortedatum 

5. E-mailadres 

6. GSM-nummer of nummer vaste telefoon indien geen GSM-nummer 

7. Lidmaatschapsbijdrage 

8. Legitimatiekaart BREEDBEELD (ja/neen) 

9. Pasfoto op legitimatiekaart (ja/neen) 

10. Toestemming opname naam en voornaam in digitale publicaties (ja/neen) 

11. Toestemming opname ingezonden foto’s in digitale publicaties (ja/neen) 

Deze gegevens worden verkregen aan de hand van het aanmeldingsformulier als lid, dat door 

betrokkene digitaal wordt ingevuld en doorgezonden van op de website www.iso8450.be. 

Uitzonderlijk worden deze gegevens ook bekomen door een mondelinge mededeling ervan aan een 

van de leden van de stuurgroep Fotografieclub ISO 8450 of worden ze geput uit de gegevens 

vermeld op het bankuittreksel waarmee de lidmaatschapsbijdrage werd betaald. In voorkomend 

geval worden die gegevens dan aangevuld met het antwoord dat door betrokkene werd verstrekt 

naar aanleiding van een specifieke vraag ernaar. 

De pasfoto’s bestemd voor de aanmaak van de legitimatiekaart met foto van BREEDBEELD worden 

door betrokkenen aangeleverd. 

https://gdpr-eu.be/wat-is-gdpr/
http://www.iso8450.be/


Daarnaast houdt Fotografieclub ISO 8450 ook de e-mailadressen bij van geïnteresseerde 

vrijetijdsfotografen. Deze e-mailadressen worden verkregen naar aanleiding van een vraag naar 

informatie, gericht aan Fotografieclub ISO 8450. 

Samen met de geregistreerde leden ontvingen ook zij geregeld de Nieuwsbrief van de feitelijke 

vereniging. 

GEBRUIK VAN DEZE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FEITELIJKE VERENIGING FOTOGRAFIECLUB ISO 

8450 

De persoonsgegevens van de leden worden verstrekt aan BREEDBEELD, dit met het oog op de 

groepsaansluiting van de leden bij deze organisatie. 

De pasfoto’s verkregen voor de aanmaak van de legitimatiekaart worden daartoe ter beschikking 

gesteld van BREEDBEELD. 

De overhandiging van de legitimatiekaart aan het betrokken lid gebeurt persoonlijk. 

De beschikbare e-mailadressen, zowel deze van de leden van de feitelijke vereniging als deze van de 

geïnteresseerde vrijetijdsfotografen, zijn opgeslagen als correspondentielijst bij het always–on 

marketplatform Mailchimp. Met deze applicatie worden op geregelde tijdstippen Nieuwsbrieven 

verzonden. Deze bevatten informatie over o.m. de werking en de activiteiten van Fotografieclub ISO 

8450, uitnodigingen tot tentoonstellingen of initiatieven van andere fotoclubs, interessante links en 

bijdragen omtrent fotografie, enz … 

De ontvangers van de Nieuwsbrief van Fotografieclub ISO 8450  wordt de mogelijkheid geboden om 

zijn/haar persoonlijke e-mailgegevens aan te passen dan wel zich uit de correspondentenlijst te 

schrappen. 

Deze Nieuwsbrieven zijn tevens onder de rubriek NIEUWS terug te vinden op de website 

www.iso8450.be. 

INZAGE EN AANPASSING VAN DE PERSOONSGEGEVENS BIJGEHOUDEN DOOR FOTOGRAFIECLUB 

ISO 8450 

Zowel de aangesloten leden als de geïnteresseerde vrijetijdsfotografen kunnen steeds op eenvoudig 

verzoek, gericht aan de zetel van de feitelijke vereniging, inzage krijgen van hun persoonsgegevens, 

bijgehouden door Fotografieclub ISO 8450. 

Op dezelfde wijze kunnen ze steeds aanpassingen laten doorvoeren. Deze aanpassingen worden 

vervolgens bevestigd aan betrokkene. 

Verzoeken voor inzage en/of aanpassing van de persoonsgegevens worden schriftelijk gericht aan 

Fotografieclub ISO 8450, p/a Sluisvlietlaan 62 te 8450 Bredene, dan wel per e-mail verzonden naar 

fotografieclubiso8450@gmail.com. 
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