Huishoudelijk Reglement der Sv. Planck

Bijlage 3: Privacyverklaring
Studievereniging Planck is gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder 171.25.363 Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van
het huishoudelijk reglement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze
privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Studievereniging Planck verwerkt en voor
welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
De privacyverklaring is van toepassing vanaf 25-10-2018. De privacyverklaring is opgesteld tijdens
het 9e bestuur door Jeannot Cocu.
1 GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Studievereniging Planck verwerkt hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft / aanmeldt als lid Studievereniging Planck. Het desbetreffende inschrijfformulier
wordt tot het einde van het studiejaar bewaard. Na dit studiejaar wordt deze vernietigd;
b. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).
1.2
•
•
•
•
•
•
•
•

Studievereniging Planck verzamelt de volgende (persoons)gegevens:
Voor én achternaam;
geboortedatum;
e-mailadres;
adres;
telefoonnummer;
studierichting;
leerjaar;
foto’s.

1.3 Studievereniging Planck kan deze gegevens gebruiken om:
• eenvoudig contact op te kunnen nemen, informatie te verschaffen en eventuele noodgevallen. De
geboortedatum wordt genoteerd i.v.m. het eventuele 18+ beleid bij evenementen (of toelating tot
evenement met alcoholverbod). Email wordt genoteerd voor een maillijst om leden te kunnen
bereiken. Studierichting en leerjaar worden bijgehouden om een overzicht te hebben over de
verdeling van leden binnen de vereniging en om doelgericht informatie te verschaffen naar
bepaalde groepen (denk aan leerjaar of studierichting).
• informatievoorziening: contact kan worden opgenomen met een lid met een uitnodiging voor
bijvoorbeeld een vergadering, evenementen, onderwijs gerelateerde ondersteuning en studiereizen;
• bijhouden van een ledenlijst. Deze ledenlijst wordt bewaard op een USB-stick in de bestuurs-kast
en uitsluitend op de laptop van de Secretaris. Deze lijst wordt aan het eind van het studiejaar
vernietigd.
• Foto’s die tijdens evenementen van Studievereniging Planck gemaakt worden kunnen voor
promotionele doeleinden gebruikt worden, denk hierbij aan: Facebook, de website van Sv. Planck,
banners voor open dagen en tijdschriften van de vereniging. Foto’s worden na 5 jaar van sociale
media en andere digitale omgevingen verwijderd. Dit wordt gedaan, omdat studenten van TNW 4
jaar (of eventuele uitloop van één studiejaar) over de studie doen. Foto’s kunnen altijd verwijderd
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•

worden indien hier een aanvraag naar gedaan wordt (binnen redelijke omstandigheden). Zie
paragraaf 2 voor de procedure van het indienen van een bezwaar.
Van Alumni die zich na hun studie inschrijven bij de vereniging als “bijzonder lid” worden de
gegevens in een aparte lijst bewaard. Deze gegevens zullen 8 jaar om bijvoorbeeld een uitnodiging
te verschaffen voor een lustrum evenement.

1.4 Bestuursleden
Van bestuursleden wordt geen verdere informatie gevraagd voor de ledenlijst dan gewone leden.
Echter, aanvullende informatie wordt gevraagd voor het inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
Namen, mailadressen en telefoonnummers worden tot opzegging van de vereniging bewaard. Deze
gegevens worden bewaard in een oud-bestuurslijst om contact op te kunnen nemen met voorgangers
van de functie indien nodig en uitnodigingen voor eventuele evenementen (denk hierbij aan constitutie
borrels, alumni evenementen of lustrum evenementen).
2 INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met Studievereniging Planck per e-mail: bestuur@sv-planck.nl voor:
• meer informatie over de wijze waarop Studievereniging Planck persoonsgegevens verwerkt;
• vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
• inzage in de persoonsgegevens die Studievereniging Planck met betrekking tot u verwerkt;
• bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Studievereniging Planck;
• Aanvraag tot verwijdering van alle persoonsgegevens die de vereniging van u in bezit heeft.
3 BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Studievereniging Planck zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden.
3.2 De algemene ledenlijst en inschrijfformulieren zullen bewaard worden tot het einde van het
studiejaar. Foto’s en dergelijke worden 5 jaar na het desbetreffende evenement verwijderd van
sociale media en andere platformen. De persoonsgegevens op de Alumni-lijst zullen 8 jaar na de
laatste inschrijving bij de vereniging worden verwijderd. De persoonsgegevens van huidig- én oud
bestuursleden zullen bewaard worden tot 10 jaar na opheffing van de vereniging.
3.3 Tijdens een Algemene Ledenvergadering zal een aanwezigheidslijst moeten worden getekend met
naam en handtekening. De getekende aanwezigheidslijsten zullen gedurende het bestaan van de
vereniging bewaard worden in het afgesloten archief, waar enkel het bestuur toegang tot heeft.
3.4 Bij opheffing van de vereniging zullen alle persoonsgegevens die op dat moment in bezit zijn van
de vereniging 10 jaar bewaard worden. Alle digitale bestanden worden op een externe harde schijf
geplaatst. Zowel de hard copy bestanden als de digitale bestanden op de externe harde schijf,
zullen gedurende 10 jaar in een afgesloten archiefkast of kluis worden bewaard.
3.5 Bij een data lek wordt dit binnen 72 uur gemeld aan de desbetreffende persoon(en) en zal zo snel
mogelijk (binnen redelijke mogelijkheid daartoe) actie ondernomen worden om dit op te lossen.
4 DERDEN
4.1 Studievereniging Planck verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk
toestemming heeft gegeven of Studievereniging Planck daartoe verplicht is op grond van de wet of
een rechterlijke uitspraak.
4.2 Een uitzondering op het delen aan derden, artikel 4.1, is het plaatsen van foto’s die genomen zijn
tijdens evenementen van Studievereniging Planck.
5 WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Bij wijziging van
onze privacy verklaring zal deze via de mail naar alle leden verstuurd worden.
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