Opgesteld 13 september 2018

Beleid persoonsgegevens studievereniging
Perikles
Inleiding
Wanneer u lid wordt van studievereniging Perikles, vertrouwt u ons met uw gegevens. Dit
privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom
we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Dit privacybeleid is opgesteld naar
aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Algemene
Verordening Gegevensbescherming waarborgt de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
persoonsgegevens1. Studievereniging Perikles zal doormiddel van dit privacybeleid de AVG
naleven en uw privacy waarborgen.

1. Beschrijving van persoonsgegevens
1.1 Gegevens die we verzamelen
Studievereniging Perikles verzamelt gegevens om betere diensten te kunnen leveren aan
haar leden. We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

1.1.1 Gegevens die leden aan ons leveren
Wanneer u lid wordt, moet u zich aanmelden doormiddel van een inschrijvingsformulier.
Wanneer u dit doet, vragen wij om persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden
gearchiveerd. Wanneer een lid zich inschrijft bij studievereniging Perikles, worden de
volgende gegevens verzameld:
1.
Naam
2.
Geboortedatum
3.
Woonplaatsgegevens
4.
E-mail
5.
Telefoonnummer
6.
Geslacht
7.
Studentnummer
8.
Rekeningnummer

1.1.1.2. Legitimatie
Leden van studievereniging Perikles leveren een kopie van hun legitimatiebewijs voor een
specifiek doeleind. Deze wordt nader toegelicht in 2.10 van dit beleid persoonsgegevens.

1.1.2. Gegevens derde partijen
Studievereniging Perikles maakt gebruik van derde partijen. Derde partijen hebben een
overeenkomst gesloten met studievereniging Perikles om onze diensten te verbeteren.
Wanneer een lid gebruik maakt van een derde partij via studievereniging Perikles
ontvangen wij de volgende gegevens:
▪
Naam
▪
E-mailadres
▪
Factuur
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1.2 Waar worden de gegevens verzameld?
Studievereniging Perikles gebruikt de gegevens die we uit al onze diensten verzamelen om
de services te leveren, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren, om nieuwe diensten
te ontwikkelen en onze leden te beschermen. Persoonlijke gegevens die worden gedeeld
met studievereniging Perikles worden beveiligd opgeslagen.

1.2.1. Inschrijfformulier
Wanneer u lid wilt worden van studievereniging Perikles, dient u een inschrijfformulier in
bij ons. Dit inschrijfformulier wordt via de website ingediend of hard-copy ingeleverd bij
een bestuurslid van studievereniging Perikles. Na indiening van het inschrijfformulier
ontvangt u een bevestiging van uw lidmaatschap.

1.2.2. Het lidmaatschap
Na indiening van het inschrijfformulier, worden uw gegevens opgeslagen via een beveiligd
bestand. Hiervoor maken wij gebruik van Conscribo.nl. Dit bestand waarborgt de veiligheid
van de persoonsgegevens die door u worden ingeleverd. Hoe Conscribo uw privacy
waarborgt, kunt u op de site van Conscribo vinden. Alleen het bestuur van sv Perikles heeft
toegang tot dit bestand. Met Conscribo is een verwerkingsovereenkomst getekend om de
veiligheid van deze gegevens te waarborgen.

1.3 Wie hebben toegang tot de gegevens?
De leden van wie persoonsgegevens worden vastgelegd moeten erop kunnen vertrouwen
dat studievereniging Perikles zorgvuldig met deze gegevens omgaat en deze alleen worden
gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn. Studievereniging Perikles heeft een
privacy protocol opgesteld om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen. Dit
privacy protocol heeft als doel om eenieder die namens studievereniging Perikles met
persoonsgegevens werkt, bewust te maken van en inzicht te geven in de regels omtrent
ver- en bewerking van persoonsgegevens. Eenieder die dit protocol ondertekent is
verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens. De eindverantwoordelijke die de
bescherming en veiligheid van de persoonsgegevens waarborgt, is de secretaris van het
bestuur.

2. De verwerking en bewerking van de doeleinden
Studievereniging Perikles verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden voor de
hieronder genoemde doeleinden. We vragen de leden om toestemming voordat we
gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die in dit privacybeleid worden
beschreven. In de doeleinden zijn voorbeelden genoemd. Deze voorbeelden zijn niet
uitputtend bedoeld:

2.1 Om de leden diensten te verlenen en factureren
Een lid maakt gebruik van diensten van studievereniging Perikles. Sommige diensten
vragen om gegevens om deze diensten te verlenen. Hierbij kan gedacht worden aan een
reis naar het buitenland. Voor het verlenen van deze dienst heeft studievereniging Perikles
persoonsgegevens nodig. Sommige diensten brengen extra kosten met zich mee.
studievereniging Perikles gebruikt persoonsgegevens om deze kosten te factureren.
Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: 1, 4, 5 en 8.

2.2 Om met de leden te communiceren (waaronder het verzenden
van berichten)
Studievereniging Perikles verspreid informatie rondom activiteiten en nieuws over de
vereniging grotendeels via de mail. Ook het aanmelden voor sommige activiteiten gebeurt
via de mail. Een bestuurslid kan inzage in deze gegevens verlenen aan een commissielid.
Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: 1,4, 5,6 .
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2.3 Om onze diensten te verbeteren
Studievereniging Perikles is een vereniging voor studenten en door studenten.
Studievereniging Perikles is in ontwikkeling en groeit. Wij streven er dan ook naar om onze
diensten te verbeteren en dit op de leden af te stemmen. Door middel van communicatie
met leden proberen wij onze diensten te verbeteren. Hiervoor hebben wij bepaalde
gegevens nodig van leden. Er kan hierbij gedacht worden aan een e-mailadres om contact
op te nemen met de leden. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: 1, 4,
5 en 6.

2.4 Om de leden te informeren over evenementen en aanbiedingen
(van derde partijen) van studievereniging Perikles
Studievereniging Perikles biedt verschillende evenementen en aanbiedingen aan voor de
leden. Wij streven ernaar dat de leden hiervan op de hoogte zijn en gebruik kunnen maken
van de evenementen en aanbiedingen. Wij doen dit via sociale media en e-mail. Hiervoor
gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: 1, 4 en 5.

2.5 Om leden te herkennen én te begroeten
Het persoonlijk aanspreken van de leden is voor studievereniging Perikles erg belangrijk.
Door middel van de persoonsgegevens kunnen wij onze leden herkennen én begroeten.
Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: 1, en 4.

2.6 Om de contributie van onze leden te innen
De leden van studievereniging Perikles betalen ieder collegejaar contributie.
Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: 1, 4, 8

2.7 Om informatie te verstrekken aan derden indien wij daartoe
verplicht zijn op basis van de wet- en regelgeving
Voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden is uw toestemming verplicht.
Indien wij verplicht zijn gegevens te verstrekken aan derden op grond van wet- en
regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval
wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van haar eigen belang. Elk verzoek tot
verstrekken van
persoonsgegevens aan derden wat verplicht is op grond van wet- en regelgeving, wordt
door het bestuur beoordeeld.
Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9.

2.8 Om te controleren of de leden aan de betalingsverplichtingen
voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van
belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de
overeenkomst
Wanneer een lid een lidmaatschap sluit met ons, ontstaat er een overeenkomst. In deze
overeenkomst geldt een tegenprestatie van het lid. Het lid wordt verplicht contributie te
betalen. Het lid gaat hiermee akkoord in het inschrijfformulier en wordt hiervan op de
hoogte gesteld. Door middel van persoonsgegeven kunnen wij nagaan of het lid de
tegenprestatie verricht.
Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: 1, 4, 8

2.9 Om de identiteit van de leden te verifiëren en fraude tegen te
gaan
We kunnen de naam die u voor uw lidmaatschap opgeeft, gebruiken in alle diensten die we
aanbieden waarvoor een lidmaatschap is vereist. Daarnaast kunnen we namen vervangen
die eerder waren gekoppeld aan uw lidmaatschap, zodat u in al onze services op dezelfde
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manier wordt weergegeven. Als u een account heeft op de website, kunnen we uw
profielnaam en acties die u uitvoert op de website weergeven in onze diensten.
Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 9.

2.10 Legitimeren in het buitenland
Ieder jaar organiseert studievereniging Perikles een aantal reizen naar het buitenland voor
haar leden. Om deel te kunnen nemen aan deze reizen, heeft studievereniging Perikles
bepaalde gegevens nodig. Hieronder valt een kopie van het legitimatiebewijs van het lid.
Om de veiligheid van een lid te waarborgen in het buitenland heeft studievereniging
Perikles een kopie van het legitimatiebewijs. Na deelname van de buitenlandreis worden
de kopieën van de legitimaties vernietigd. De kopie van het legitimatiebewijs wordt voor
geen ander doeleinden verstrekt. Naast het legitimatiebewijs worden overige
persoonsgegevens gebruikt voor de buitenlandreis.
Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9.

2.11 Om de oud-besturen te informeren over evenementen en
belangrijke zaken van studievereniging Perikles
Studievereniging Perikles organiseert activiteiten voor oud-bestuursleden van
studievereniging Perikles en deelt met hen belangrijke zaken van de vereniging. Hierbij
kunt u denken aan een oud-besturendiner. Om de oud-besturen te kunnen blijven
informeren over deze zaken bewaart studievereniging Perikles bepaalde persoonsgegevens
van de oud-bestuursleden.
Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: 1, 4,5, 6,8

2.12 Om het netwerk van Alumni in kaart te brengen
Studievereniging Perikles houdt bij waar de alumni van studievereniging Perikles werken
en welk beroep zij beoefenen. Op deze manier faciliteert studievereniging een netwerk
voor zowel leden als alumni. Voor de alumni die hier aan mee willen doen worden
persoonsgegevens verzameld.
Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: 1, 4, 5,

3. Hoofd functionarissen persoonsgegevens
3.1 Secretaris
De secretaris van het bestuur, waarborgt de veiligheid en bescherming van de
persoonsgegevens van de leden. De secretaris van het bestuur zal het voornaamst werken
met de persoonsgegevens van de leden. Zo rust er een grote verantwoordelijkheid op de
bescherming en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen. De secretaris van
het bestuur draagt de hoofdverantwoordelijkheid van de bescherming en veiligheid van de
persoonsgegevens van de leden. Om de secretaris te beperken in zijn macht betreffende
persoonsgegevens, wordt hij gecontroleerd door de Raad van Toezicht. De secretaris van
het bestuur is te benaderen via secretaris@svperikles.nl

3.2 Penningmeester
De penningmeester van het bestuur draagt naast de secretaris een grote verantwoordelijk
met betrekking tot de persoonsgegevens. De penningmeester is niet de hoofdfunctionaris
van de persoonsgegevens. Echter, draagt de penningmeester van het bestuur een grote
verantwoordelijkheid. De penningmeester is voornamelijk bezig met de bankgegevens en
is ook gemachtigd om de ledenadministratie in te zien. De penningmeester is daarom
verplicht tot ondertekenen van het privacy protocol en wordt gecontroleerd door de Raad
van Toezicht.
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3.3 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is naast de statutaire taken verantwoordelijk voor de controle van
eenieder die met persoonsgegeven werkt binnen studievereniging Perikles. Zij zullen het
privacy protocol ondertekenen omdat zij hierdoor met persoonsgegevens werken. De Raad
van Toezicht heeft deze taak gekregen om extra bescherming van de persoonsgegevens
van de leden te waarborgen.

3.4 Overige functionarissen persoonsgegevens
Naast de secretaris en de penningmeester van het bestuur is het mogelijk dat andere
bestuurders of commissieleden de persoonsgegevens moeten inzien. Om de bescherming
en de veiligheid van de leden te waarborgen, wordt eenieder van studievereniging Perikles
verplicht tot het onderteken van het privacy protocol, bij gebruik van persoonsgegevens.

4. Bewaartermijn
Studievereniging Perikles bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet
langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden
verzameld of vervolgens worden verwerkt.

4.1 Bewaartermijn tijdens lidmaatschap
Gedurende het lidmaatschap worden de persoonsgegevens bewaard.

4.2 Bewaartermijn na beëindiging van lidmaatschap
Na beëindiging van het lidmaatschap worden leden gevraagd of hun naam en mailadres
bewaard mogen blijven ten behoeve van de Alumnilandkaart. Wanneer oud-leden dit niet
willen, zullen na beëindiging van het lidmaatschap de persoonsgegevens bewaard worden
voor een duur van één jaar. Dit om de uitschrijving te verwerken.

4.3 Bewaartermijn van bestuur
Studievereniging Perikles gebruikt persoonsgegevens van oud-bestuursleden om hen op
de hoogte te houden van activiteiten en belangrijke zaken van de vereniging. Aan het einde
van hun bestuurstermijn zal hen gevraagd worden of de vereniging hun naam en
emailadres mag bewaren. Indien zij dit niet willen, zullen de persoonsgegevens van een
bestuurder bewaard worden voor een termijn van zeven jaren, na eindiging van dat
bepaalde bestuurstermijn. Dit omdat de bestuurders aansprakelijk zijn voor hun handelen
voor dat jaar voor een duur van zeven jaren.

5. Overdracht van gegevens
Studievereniging Perikles kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens
te verwerken in overeenstemming met het privacy statement. Deze derde partijen treden
hierbij op als verwerker voor studievereniging Perikles. Wij dragen zorg dat deze partijen
voldoende waarborg bieden ten aanzien van de technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen. Derden mogen alleen de gegevens van de leden gebruiken in
opdracht van studievereniging Perikles.

6. Bestuursoverdracht
Ieder bestuurslid schrijft een overdrachtsdocument op welke wijze hij te werk gegaan is in
zijn bestuurstermijn. Dit document wordt overgedragen aan een nieuw bestuurder, mede
om het verlies van kennis en ervaring op het gebied van privacy te verminderen. Daarnaast
heeft studievereniging Perikles het protocol persoonsgegevens opgesteld om nieuwe
bestuurders bewust te maken van het werken met persoonsgegevens en deze te
beschermen.
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7. Privacy statement en- protocol
In dit privacybeleid heeft studievereniging Perikles een privacy statement en protocol
opgenomen.

7.1 Privacy statement
Het privacy statement geeft inzicht voor eenieder hoe er met persoonsgegevens binnen
studievereniging Perikles wordt gewerkt en beschermd. Wij raden het de leden dan ook
zeker aan om dit privacy statement door te nemen. Bij de inschrijving van het lidmaatschap
wordt er verwezen naar dit privacy statement zodat de doeleinden alvorens verzamelen
bekend zijn bij het lid.

7.2 Protocol persoonsgegevens
De leden van studievereniging Perikles moeten ervan uit kunnen gaan dat er zorgvuldig
met hun persoonsgegevens wordt gewerkt. Om deze reden hebben wij een privacy protocol
opgesteld. Dit protocol heeft als doel om eenieder die namens studievereniging Perikles
met persoonsgegevens van leden werkt, bewust te maken van en inzicht te geven in de
regels omtrent ver- en bewerken van persoonsgegevens. Eenieder die namens
studievereniging Perikles met persoonsgegevens werkt, wordt verplicht het protocol te
ondertekenen.

7.3 Schending protocol persoonsgegeven en privacy statement
Bij schending van het protocol persoonsgegevens en privacy statement worden er
statutaire maatregelen genomen. Onder statutaire maatregelen vallen onder andere
schorsing en opzegging lidmaatschap. Door opzegging van het lidmaatschap van een
bestuurder of commissielid, wordt hij uit zijn functie gezet worden. Bij schending van het
protocol persoonsgegevens en privacy statement zal het bestuur van studievereniging
Perikles bepalen welke (statutaire) maatregel wordt genomen.

8. Datalek
8.1 Wat is een datalek
We spreken van een datalek als er een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op
onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde
verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins
verwerkte gegevens (zoals bedoelt in artikel 4 onder 12 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies
of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen
bescherming moeten bieden.

8.2 Hoe om te gaan met een datalek
Wanneer er sprake is van een datalek, is het van belang dat de schade zoveel mogelijk
wordt beperkt en hersteld. Dit is de verantwoordelijkheid van de secretaris van het bestuur.
De secretaris van het bestuur zal melding maken van de datalek bij de Raad van Toezicht
en zal in het geval dat derden onrechtmatig beschikking hebben over de gegevens, de
getroffen personen inlichten (zoals bedoeld in artikel 33 en 34 Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Bij (het vermoeden van) een datalek wordt de secretaris zo snel
mogelijk ingelicht.
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