Privacybeleid Vevanos
Op 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking
getreden (AVG). Als vereniging dienen wij onze administratie conform deze nieuwe
wetgeving bij te houden. Ter informatie hebben wij het volgende privacy beleid opgesteld
waarin de verschillende manieren waarop Vevanos gegevens verzamelt en de doeleinden
waarvoor deze gegevens kunnen worden gebruikt uiteengezet worden.
1. Studievereniging Vevanos
Het adres van Vevanos is: Janskerkhof 2-3a, kamer 2.21. 3512 BK Utrecht. Je kunt contact
opnemen door: te mailen naar bestuur@vevanos.nl of een brief te sturen naar
Studievereniging Vevanos, Janskerkhof 2-3a, kamer 2.21. 3512 BK Utrecht.
2. Doeleinden gegevensverzameling
Vevanos verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.
 Om te communiceren
 Om onze diensten op de wensen van de leden af te stemmen en te verbeteren
 Om de leden en deelnemers van activiteiten te informeren over evenementen en
aanbiedingen (van derde partijen) van Vevanos
 Om informatie over leden te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn
op basis van wet- of regelgeving
 Om informatie over leden te verstrekken aan derden voor het organiseren van
evenementen
 Om de identiteit te verifiëren en fraude te voorkomen
 Voor promotiedoeleinden
 Om leden in contact met elkaar te brengen
 Ter inventarisatie van het aantal te verwachten aanwezigen bij activiteiten
3. De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt door Vevanos
Onderstaande gegevens zijn verplicht in te vullen bij inschrijving tot lidmaatschap
 Naam
 Adres
 Postcode/woonplaats
 E-mailadres
 Telefoonnummer
 Geboortedatum
 IBAN-nummer
Aanvullende gegevens die kunnen worden verwerkt
 Opmerkingen die geplaatst worden op het inschrijfformulier
 Deelname aan activiteiten
 Aanvullende gegevens met betrekking tot bepaalde activiteiten
De volgende gegevens worden door Vevanos verwerkt in g-mail
 (E-mail)contact tussen Vevanos en derden
 Contactgegevens van Vevanos en derden
De volgende gegevens worden door Vevanos verstrekt aan overige derden
 Voor- en achternaam van leden
Deze gegevens worden enkel verstrekt wanneer een lid zich heeft aangemeld voor een
activiteit op een externe locatie en hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

4. Sociale media
Vevanos is op verschillende sociale media aanwezig, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn
om derden te blijven informeren. Als u Vevanos volgt via sociale media of communiceert met
of over Vevanos via sociale media, kunnen wij de volgende gegevens verwerken zodat wij de
inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze leden zoveel mogelijk kunnen
optimaliseren:
 De bekeken en geplaatste content en bericht met betrekking tot Vevanos
 Leden worden uitgenodigd voor de verschillende sociale media
 Foto’s gemaakt op activiteiten van leden en derden kunnen op de verschillende
sociale media kanalen worden geplaatst
5. Beveiliging
De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die (zowel fysiek als) technisch beveiligd
zijn. Slechts een selecte groep verwerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel
toegang tot de ledendata. Die verwerkers die toegang hebben tot de ledendata worden vooraf
getraind en geïnstrueerd hoe met deze data om te gaan.
6. Bewaartermijn
Vevanos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de
verwerking. Dit breng met zich mee dat de gegevens van leden in beginsel bewaard blijven
tot maximaal twee maanden na het uitschrijven van het lidmaatschap of binnen twee
maanden na afhandeling van sollicitatie tot lidmaatschap. Wanneer het lidmaatschap wordt
omgezet in alumnilidmaatschap is de vorige volzin niet van toepassing, dan geldt dat
gegevens worden verwijderd binnen twee maanden na het uitschrijven van
alumnilidmaatschap.
De gegevens kunnen geanonimiseerd gebruikt worden na uitschrijven van het lid ter
verbetering van de diensten van Vevanos.
7.





Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens
Het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen
Verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens
U heeft het recht om te klagen
Bij de autoriteit persoonsgegevens kunt u over de verwerking van de
persoonsgegevens klagen. Dit kan bijvoorbeeld
via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Vevanos verwerkt, kunt u een schriftelijk
inzageverzoek doen. Vevanos behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend
verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Een verstrekte toestemming
van de verwerking van persoonsgegevens kunt u te allen tijde intrekken door te mailen naar
bestuur@vevanos.nl. Mogelijk kun je dan niet langer lid blijven.
8. Updates
Vevanos blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat dit privacy
statement als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Vevanos adviseert u dan ook de
privacy beleid regelmatig te raadplegen.

