Privacyverklaring A–Eskwadraat
1e versie Mattijs Léon (april 2019)
Bij A–Eskwadraat gaan we zo zorgvuldig mogelijk om met je gegevens. In
deze verklaring kun je lezen wat voor gegevens wij van je bewaren, waarvoor
wij deze gebruiken en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Kortom, als je een
vraag over of rond om persoonsgegevens hebt, is het handig om dit document
te lezen. Voor vragen kun je altijd mailen naar privacy@a-eskwadraat.nl.

1

Doeleinden persoonsgegevens

We gebruiken je persoonsgegevens voor:
• Het versturen van (digitale) post zoals mails vanuit het bestuur, commissies en de activiteitenmail.
• NAW-gegevens voor het versturen van papieren post zoals de Vakidioot.
• Verjaardag op de site;
• Sollicitaties voor interne functies (commissies, bestuur etc.);
• Financile administratie;
• Persoonlijk contact via e-mail of telefoon;
• Openbare publicatie van (pas)fotos, uitsluitend na expliciet verkregen
toestemming.
• Account voor het ledenbestand;
• Leeftijdcontrole op borrels;
• Statistieken over bezoekersaantallen van activiteiten;
• Het bijhouden van het ledenbestand.
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Welke persoonsgegevens

Voor de hierboven genoemde doeleinden verzamelen wij persoonsgegevens
van onze leden, van donateurs en van oud-leden. Deze staan hieronder uitgesplitst.

2.1

Persoonsgegevens van leden

Van de leden verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:
• NAW-gegevens (volledige naam en volledige adres- en woongegevens);
• Studie;
• Studentnummer;
• Contactgegevens;
• Geboortedatum (dag, maand, jaar);
• Mobiel telefoonnummer;
• Eventueel noodtelefoonnummer (van bijvoorbeeld ouders);
• Eventueel vast telefoonnummer;
• Eventuele betalingsgegevens (naam + IBAN);
• Je eventuele functie in commissies;
• Pasfoto op de site;
• Eventueel je aanwezigheid op activiteiten als je dit zelf aangeeft.

2.2

Persoonsgegevens van donateurs

Van donateurs verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:
• NAW-gegevens (volledige naam en volledige adres- en woongegevens);
• E-mailadres;
• Bedrag van bijdrage;
• Betalingsgegevens (naam + IBAN + eventuele machtiging);
• Jaar van inschrijving.
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Alle persoonsgegevens die te maken hebben met het donateurschap van een
donateur van A-Eskwadraat worden verwijderd zodra deze persoon geen donateur meer is.

2.3

Persoonsgegevens van oud-leden

Als oud-lid kun je aangeven dat je gegevens bewaard blijven:
• NAW-gegevens (volledige naam en volledige adres- en woongegevens);
• Contactgegevens;
• Geboortedatum (dag, maand, jaar);
• Pasfoto op de site;
• Je eventuele functie in commissies.
De persoonsgegevens van oud-leden worden alleen bewaard als ze opgenomen
wensen te worden in het alumni-bestand, dit is geheel vrijwillig en kan te allen
tijde opgezegd worden.
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Incidenteel verzamelde persoonsgegevens

Naast bovengenoemde gegevens kan er door commissies, groepen en disputen
(verder in dit document afgekort tot enkel commissies) voor specifieke activiteiten om extra gegevens worden gevraagd, bijvoorbeeld dieetvoorkeuren.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt na jouw expliciete toestemming
en worden niet gedeeld of gebruikt voor een ander doeleinde dan dat doel
waartoe de verleende toestemming strekt.
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Waarom wij jouw gegevens mogen verwerken

Wij mogen je gegevens verwerken omdat je een overeenkomst met ons sluit of
wilt sluiten. In de meeste gevallen is dat ter uitvoering van je lidmaatschap.
We mogen je gegevens ook verwerken, omdat wij daar toestemming voor
hebben, of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
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Ledenbestand

5.1 Een lid geeft bij de inschrijving zelf aan of ze opzoekbaar willen zijn
voor andere (oud)leden. Als dit wel het geval is hebben alle leden die
ingelogd zijn inzicht in alle persoonsgegevens van het desbetreffende
lid, met uitzondering van het studentnummer. Als een lid aangeeft
niet opzoekbaar te willen zijn, is alleen de naam zichtbaar.
5.2 Het bestuur en de technische commissies die het systeem en/of de site
onderhouden hebben inzicht in de gegevens van alle leden, donateurs
en oud-leden.
5.3 Leden hebben een eigen account in het ledensysteem waarmee zij hun
eigen gegevens kunnen inzien en bewerken. Het bestuur heeft inzicht
in deze wijzigingen. Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van
het lidmaatschap.
5.4 Het is de verantwoordelijkheid van de leden om hun eigen gegevens
actueel te houden door ze zelf aan te passen of wijzigingen per mail
door te geven aan de secretaris.
5.5 Bij uitschrijving worden alle gegevens van het uitschrijvende lid uit het
ledenbestand verwijderd, met uitzondering van de wettelijke verplichtingen om persoonsgegevens te bewaren. Ook kan het lid ervoor kiezen
om opgenomen te worden in het archief. Dit laatste gebeurt alleen met
toestemming van het oud-lid. Deze toestemming kan op elk moment
ingetrokken worden. Het lid wordt hiervan op de hoogte gesteld door
de secretaris.
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Fotomateriaal

6.1 Tijdens activiteiten kunnen er fotos worden gemaakt door leden en
door commissies.
6.2 A-Eskwadraat is niet verantwoordelijk voor fotos die door derden op
persoonlijke titel worden gemaakt. Wel zijn wij verantwoordelijk voor
fotos die door onze leden worden gemaakt met als doel die op naam van
A-Eskwadraat te publiceren. Onderstaande bepalingen hebben geen
betrekking op fotos die op persoonlijke titel door leden zijn gemaakt.
6.3 Wij maken fotos van leden tijdens evenementen van A–Eskwadraat,
die gepubliceerd worden op (het besloten gedeelte van) de website. Wij
mogen dit doen, omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.
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6.4 Als je bezwaar hebt tegen de publicatie van een specifieke foto kun je
daar bezwaar tegen maken. Dit kan je aangeven bij de functionaris
persoonsgegevens, via privacy@a-eskwadraat.nl. De functionaris persoonsgegevens zal je bezwaar in behandeling nemen en je informeren
over het besluit. Als je bezwaar wordt afgewezen, zal hierbij schriftelijk
het gerechtvaardigd belang van de vereniging vermeld worden.
6.5 Fotos van leden worden, behalve bij een publicatie in de zin van 7.3,
niet gedeeld met derden zonder toestemming van alle leden op de fotos.
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Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn informatiebestandjes
die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen
op of uitgelezen van het apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone)
van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.
Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologien gebruikt, waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het
leesgemak worden alle technieken hier verder cookies genoemd), om de functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen
(technische of functionele cookies)
Wij gebruiken de volgende cookies:
Soort cookie Doel
Houdbaarheidsdatum
Sessie ID
Het inloggen op de website Tot de browser gesloten
mogelijk maken.
wordt.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze
na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw
websitebezoek meer registeren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor
meer informatie hierover, kun je de handleiding van je browser raadplegen.
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Bewaartermijn gegevens

We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de hierboven
genoemde doeleinden te bereiken. Al je gegevens worden bewaard totdat je
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uitgeschreven bent en je niet opgenomen wilt worden in het alumnibestand,
of totdat je aangeeft dat je niet wilt dat deze gegevens bewaard worden.
Uitzonderingen hierop zijn de fotos waar je incidenteel op staat en je volledige
naam in verband met eventuele commissies waar je in hebt gezeten. Sommige
gegevens moeten wij volgens de wet wel langer bewaren: je betalings- en
factuurgegevens worden minimaal zeven jaar bewaard. Dat is de wettelijke
bewaartermijn van de Belastingdienst.
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Verstrekking gegevens aan derden

Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven
of instellingen, behalve als dat nodig is om de overeenkomst met je uit te
voeren, wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben of als wij dat wettelijk
verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een
misdrijf). De volgende derden verwerken je persoonsgegevens:
• Het bedrijf van ons administratiesysteem, Exact Holding B.V.
• Het bedrijf van ons boekhoudsysteem, Cavius International Limited
• De drukker van de Vakidioot, Blad NL. Alleen als je ons verenigingsblaadje ontvangt.
• Als je persoonsgegevens in verband met een activiteit gedeeld moeten
worden met derden, zullen we hier altijd toestemming voor vragen.
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Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:
• Je kunt ons verzoeken om inzage te krijgen in de gegevens die we van
jou verwerken
• Je kunt ons vragen om jouw gegevens naar een derde partij te sturen
• Je kunt ons verzoeken om jouw gegevens te verbeteren of te verwijderen
wanneer je gegevens niet kloppen of niet (meer) relevant zijn
• Je kunt ons vragen de gegevensverwerking te beperken
• Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking
• Je kunt je toestemming intrekken
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Je kunt een verzoek tot uitoefening van een van deze rechten indienen door
contact met ons op te nemen via privacy@a-eskwadraat.nl. Om te voorkomen
dat we gegevens bewerken van de verkeerde persoon, kunnen we je vragen om
je te identificeren. Wij zullen binnen vier weken reageren op jouw verzoek.
Op grond van de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) heb je
daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder op
privacygebied. Je kunt daarvoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
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Overige bepalingen

11.1 Ieder lid, in het bijzonder ieder bestuurs- en commissielid, is zelfstandig
verantwoordelijk voor het op verantwoorde wijze verwerken en delen
van persoonsgegevens.
11.2 Voor al het bovenstaande geldt dat het bestuur en alle commissieleden
desgevraagd verantwoording afleggen aan de Algemene Ledenvergadering en de Autoriteit Persoonsgegevens.
11.3 Op onze website zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot
onze studievereniging behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid
dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met
persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom om je altijd op de hoogte
te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met
hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het
gebruik van persoonsgegevens.
11.4 Heb je naar aanleiding van deze informatie specifieke vragen over deze
privacyverklaring of ons privacybeleid? Neem dan gerust contact met
ons op. Je kunt hiervoor mailen naar privacy@a-eskwadraat.nl.

Contactgegevens
A–Eskwadraat
Princetonplein 5
3584 CC Utrecht
+3130 253 4499
privacy@a-eskwadraat.nl
kvk nummer: 40479641
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Privacyverklaring – versie
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25-04-2019. A–Eskwadraat
behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in
de privacyverklaring.
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