Dé Europese Studentenvereniging
Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe

PRIVACY STATEMENT
Dit is het privacy statement van AEGEE-Nijmegen, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven in het
handelsregister

van

de

Kamer

van

Koophandel

onder

nummer

40146015

(hierna:

"AEGEE-Nijmegen"). Dit privacy statement omschrijft welke persoonsgegevens AEGEE- Nijmegen
verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1.
1.1.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Voor de administratie is het noodzakelijk een aantal gegevens van leden vast te leggen.
AEGEE-Nijmegen vraagt persoonsgegevens wanneer een personen:
(a)

1.2.

lid wordt van AEGEE-Nijmegen;

AEGEE-Nijmegen verzamelt op deze wijze de volgende (persoons)gegevens en gebruikt
deze gegevens om:
(a)

Naam: De voor- en achternaam worden verzameld om onderscheid te kunnen
maken tussen de leden. Verder wordt de naam gekoppeld aan het account dat het
lid krijgt bij de website van AEGEE-Nijmegen.

(b)

Adres- en telefoongegevens: De adres- en telefoongegevens worden gebruikt om
met het lid te kunnen communiceren. Deze gegevens worden in de online en
papieren ledenadministratie opgeslagen gedurende het lidmaatschap bij
AEGEE-Nijmegen.

(c)

Geboortedatum: De geboortedatum wordt door AEGEE-Nijmegen gebruikt om de
leeftijd van een lid te controleren.

(d)

E-mailadres: Het e-mailadres wordt door AEGEE-Nijmegen gebruikt om met leden te
kunnen communiceren. Alle leden worden geabonneerd op mailinglists waardoor zij
informatie ontvangen over komende activiteiten en door het bestuur relevant
geachte informatie. Daarnaast zal AEGEE- Nijmegen wanneer nodig e-mailadressen
met leden delen zodat ook leden onderling kunnen communiceren. Als laatste
wordt het e-mailadres gebruikt voor het aanmaken van een account op de interne
online omgeving van AEGEE-Nijmegen.

(e)

Bankgegevens: De bankgegevens (IBAN en naamstelling) worden door
AEGEE-Nijmegen gebruikt om contributie af te schrijven en om deelnamekosten van
een activiteit of evenement af te schrijven.

(f)

Ingang lidmaatschap: Het vaststellen van de ingang van het lidmaatschap is nodig
om te bepalen welk lidmaatschapsbedrag door het lid betaald moet worden.

(g)

Studentnummer: Het studentnummer wordt gebruikt om vast te stellen of een
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persoon gerechtigd is om lid te worden bij AEGEE-Nijmegen. Daarnaast kan het
studentnummer gebruikt worden om te bepalen of een lid studeert en bij welke
onderwijsinstelling met als doel het aanvragen van subsidies en/of
bestuursbeurzen.

(h)

Noodtelefoonnummer: In geval van calamiteiten zullen de door leden opgegeven
noodtelefoonnummer(s) gebruikt worden om familie of naasten te bereiken.

(i)

Studie: lopende studies op het moment van inschrijven worden geregistreerd om
beeld te krijgen van de verschillende potentiële professies en kwaliteiten binnen de
vereniging.

1.3.

De in artikel genoemde 1.2 persoonsgegevens zullen op de volgende wijze bewaard
worden:
(a)

De persoonsgegevens worden bewaard in een papieren en online administratie tot
het moment waarop het lid zich uitschrijft. Hierna worden de persoonsgegevens
definitief verwijderd, op uitzondering van volledige naam, e-mailadres en
bankgegevens.

(b)

Na uitschrijving zullen volledige naam, e-mailadres en bankgegevens bewaard
worden tot zeven jaar na uitschrijving in een online en papieren administratie.

(c)

Tot de online en papieren administratie heeft enkel het zittende bestuur toegang.
Hierbij geldt dat tot de ledenadministratie alleen de secretaris en penningmeester
toegang hebben. Tot de boekhouding hebben de voorzitter, penningmeester en
kascommissie toegang.

(d)

Volledige naam en e-mailadres worden bewaard om na uitschrijving contact te
kunnen zoeken over reünie activiteiten en afhandeling van lopende zaken.
Bankgegevens worden bewaard voor financiële afhandeling, evenals (online)
declaraties, betaalcontracten en andere boekhouding gerelateerde documenten.

(e)

Commissieleden krijgen om activiteiten naar behoren te kunnen organiseren
toegang tot e-mailadressen van leden.

2.

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1.

Een lid kan te allen tijde contact opnemen met AEGEE-Nijmegen via
board@aegee-nijmegen.nl voor:
(a)

Meer informatie over de wijze waarop AEGEE-Nijmegen persoonsgegevens
verwerkt;

(b)

Vragen naar aanleiding van dit privacy statement;

(c)

Inzage in de persoonsgegevens die AEGEE-Nijmegen met betrekking tot leden
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verwerkt;
(d)

Wijziging van persoonsgegevens. Een verzoek om wijziging van gegevens kan
schriftelijk ingediend worden bij de zittende secretaris. Deze zal het verzoek
verwerken en hier het desbetreffende lid van op de hoogte stellen. Deze wijziging
moet binnen een termijn van vier weken na aanvraag verwerkt worden. De oude
gegevens worden definitief verwijderd en de nieuwe gegevens worden conform dit
privacy statement bewaard.

(e)

Bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens door AEGEE-Nijmegen. Een lid
kan op ieder moment machtigingen voor het gebruik van persoonsgegevens
intrekken. In dit geval zal AEGEE-Nijmegen binnen een termijn van vier weken
reageren op het verzoek. Echter zijn enkele persoonsgegevens cruciaal voor het
lidmaatschap bij AEGEE-Nijmegen. Hieronder vallen naam, geboortedatum,
e-mailadres, bankgegevens en de ingangsdatum van het lidmaatschap. Deze
gegevens zijn nodig voor een correcte boekhouding en administratie binnen de
vereniging. Mocht een lid eisen dat een van deze gegevens verwijderd wordt, dan
worden deze verwijderd. In dit geval wordt het lidmaatschap bij AEGEE-Nijmegen
van dit lid tevens beëindigd.

(f)

Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens met betrekking tot de wijze waarop AEGEE- Nijmegen met
persoonsgegevens omgaat.

3.

BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS

3.1.

Binnen het bestuur van AEGEE-Nijmegen zal er een verantwoordelijke aangewezen worden
die erop toeziet dat persoonsgegevens conform de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) verwerkt worden.

3.2.

AEGEE-Nijmegen zal persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in dit privacy
statement genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.3.

AEGEE-Nijmegen zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om
persoonsgegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om deze gegevens honderd
procent te beveiligen.

4.

DERDEN

4.1.

AEGEE-Nijmegen verstrekt persoonsgegevens van leden mogelijk aan de volgende derden:
(a)

Universiteit: voor het aanvragen van reisvergoedingen.

(b)

AEGEE-Europe: ledenlijsten worden gedeeld met het overkoepelende orgaan voor de
administratie van AEGEE-Europe

(c)

Conscribo: voor de administratie van alle persoonsgegevens.

(d)

Almanapp b.v.: voor het gebruik van de interne online omgeving.
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(e)

Google Ireland ltd.: voor wanneer leden deelnemen aan commissies en/of
werkgroepen.

5.

MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1.

Wanneer er ondanks de door AEGEE-Nijmegen getroffen beveiligingsmaatregelen
onverhoopt een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op)
aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, wordt
de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6.

MELDING AAN BETROKKENE

6.1.

Leden worden van een eventuele inbreuk op de beveiliging van AEGEE-Nijmegen op de
hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de
persoonlijke levenssfeer van de leden.

7.

WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1.

Het kan voorkomen dat het in dit privacy statement opgenomen beleid in de toekomst
wordt gewijzigd. AEGEE-Nijmegen raadt daarom aan om deze privacy statement regelmatig
te bekijken.
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