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Privacy Statement Vereniging van Gereformeerde Studenten te Rotterdam (VGSR)
De VGSR is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden. In
dit privacy statement (ook wel verwerkingsregister genoemd) leggen we uit waarom en op
welke manier we uw persoonsgegevens verwerken. De VGSR houdt zich hierbij aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
»

»
»
»
»

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy
statement;
verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; en
op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen
en deze respecteren.

Mocht u na het doornemen van dit privacy statement vragen hebben, kunt u contact opnemen
met de ab-actis der VGSR (abactis@vgsr.nl).

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door onze vereniging voor de volgende doeleinden verwerkt:
Informatie- en communicatiedoeleinden
Bij het lidmaatschap wordt een aantal persoonsgegevens verzameld voor de
ledenadministratie. Deze gegevens worden geplaatst in onze jaarbundel en digitale ledenlijst,
welke verspreid worden onder het bestuur / de leden. Verspreiding van deze gegevens dient
ertoe het bestuur/ de leden te informeren over wie er lid zijn van de vereniging, en aan te geven
hoe zij deze leden kunnen bereiken.
Organisatorische doeleinden
Ter organisatie van de Vereniging is het noodzakelijk dat het bestuur beschikt over een aantal
persoonsgegevens. Zodoende kunnen zij de leden informeren over belangrijke
verenigingszaken en de wekelijkse agenda van de vereniging, en beschikken zij over
gegevens om maandelijks contributie te heffen.
Ook voor organisatoren van verenigingsactiviteiten kan het nodig zijn om over bepaalde
gegevens te beschikken. Zo kunnen zij immers bepalen wie er aan de activiteit deelneemt,
informatie verstrekken aan desbetreffende deelnemers, eventuele (consumptie)kosten nadien
laten incasseren, en rekening te houden met allergieën van leden, bijvoorbeeld bij het
organiseren van maaltijden.
Promotiedoeleinden
Ter promotie van onze Vereniging maken wij actief gebruik van onze site (www.vgsr.nl) en een
aantal socialmedia-kanalen, waaronder Facebook, Instagram en Snapchat. Op deze kanalen
worden regelmatig foto’s en beschrijvingen van activiteiten en verenigingsgroepen (zoals
disputen en jaargroepen) geplaatst. Daarnaast wordt er een aantal posters gemaakt ter
promotie van de kennismakingsperiode.
Aan het begin van uw lidmaatschap wordt toestemming gevraagd voor het delen van algemene
foto’s die gemaakt worden tijdens uw lidmaatschap, dat wil zeggen: groepsfoto’s en foto’s die
een sfeerimpressie geven van verenigingsactiviteiten. Met het ondertekenen van dit privacy
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statement gaat u ermee akkoord dat deze foto's gedurende uw lidmaatschap gedeeld mogen
worden op de site en eerder genoemde kanalen, met het doel een indruk te geven van onze
verenigingsactiviteiten en -groepen.
In een aantal gevallen zal er expliciet toestemming worden gevraagd voor het delen van foto's.
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u herkenbaar op foto's staat die gebruikt worden als
achtergrond van (pagina's op) onze site, of voor het afdrukken van promotieposters. Ook voor
het delen van portretfoto's zal expliciet toestemming worden gevraagd.
Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen,
opslaan en verwerken:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens
Foto’s van verenigingsactiviteiten
Achternaam ouders/verzorgers
(E-mail)adres ouders/verzorgers
Telefoonnummer ouders/verzorgers

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
De volgende partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens:
»

Bestuur
Het bestuur der VGSR heeft toegang tot alle ingevoerde persoonsgegevens. Dit wordt
gedaan om een goed overzicht te houden van het ledenaantal, het uitvoeren van
incasso’s, het benaderen van personen voor commissies, registratie voor activiteiten
en het versturen van (digitale) poststukken.

»

Commissies
Een aantal commissies heeft naast het bestuur ook toegang tot bepaalde
persoonsgegevens. Dit is nodig voor de organisatie van activiteiten en voor het
verstrekken van informatie aan (oud)leden en/of ouders.1

»

Leden
Leden der VGSR hebben enkel toegang tot gegevens die ter beschikking zijn gesteld
in de digitale ledenlijst en de jaarbundel. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
naam, achternaam, (e-mail)adres en telefoonnummer.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is
voor het doel waarvoor deze zijn verwerkt. Hier is in het volgende geval sprake van:
»

1

Dies Natalis: de diescommissie der VGSR verstrekt relevante informatie met
betrekking tot allergieën van leden aan de dinerlocatie. Deze informatie is in beginsel
anoniem.

In bijlage 1 vindt u een overzicht van welke commissies toegang hebben tot welke persoonsgegevens, tezamen
met een verantwoording voor deze toegang.
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»

Promotie VGS-Nederland: elk jaar wordt een aantal foto's van onze
verenigingsactiviteiten verstrekt aan het Dagelijks Bestuur van VGS-Nederland. Zij
gebruiken deze foto's voor algemene promotie van VGS-verenigingen. Wanneer u
herkenbaar op foto's staat die gebruikt worden als achtergrond van (pagina's op) de
VGS-Nederland site, of voor het afdrukken van hun promotieposters, zal expliciet om
uw toestemming worden gevraagd.

Bewaartermijn
De VGSR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verwerkt. Bij beëindiging van uw lidmaatschap worden uw gegevens tot maximaal
één jaar bewaard. Dit is anders voor leden die besluiten na hun lidmaatschap der VGSR een
lidmaatschap bij de oud-ledenvereniging der VGSR aan te gaan. Hieronder vindt u daarover
meer informatie.
Oud-ledenvereniging der VGSR
Reeds verwerkte persoonsgegevens van leden die na hun lidmaatschap lid worden van de
oud-ledenvereniging der VGSR (niet te verwarren met het oud-lidmaatschap der VGSR)
blijven bewaard, tot het lidmaatschap bij de oud-ledenvereniging wordt beëindigd of voortijdig
toestemming wordt ingetrokken / gevraagd wordt persoonsgegevens te verwijderen. Dit
betekent dat bij het aangaan van een lidmaatschap bij de oud-ledenvereniging der VGSR,
geen nieuwe toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens wordt gevraagd. De
toestemming die gegeven is tijdens het reguliere lidmaatschap bij de VGSR blijft van kracht.
Een lidmaatschap bij de oud-ledenvereniging der VGSR volgt (nagenoeg) direct op het
lidmaatschap der VGSR. In de periode tussen de opzegging van uw lidmaatschap der VGSR
en het aangaan van een lidmaatschap bij de oud-ledenvereniging der VGSR blijven uw
gegevens bewaard, tenzij hiermee de maximale bewaartermijn wordt overschreden.
Uw rechten omtrent uw gegevens
»

Recht op inzage/rectificatie
U heeft ten alle tijden recht om na te vragen welke gegevens we van u verwerken en
rectificatie te vragen wanneer er iets niet klopt in de administratie. U kunt een overzicht
van uw gegevens opvragen bij de ab-actis (abactis@vgsr.nl).

»

Intrekken van uw toestemming/verwijderen van persoonsgegevens
Wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, dan
heeft u het recht de toestemming weer in te trekken. Nieuwe gegevens mogen dan niet
meer worden verzameld. De oude gegevens blijven bewaard voor de aangegeven
periode, tenzij u expliciet vraagt dat de verwijderd worden. Voor het intrekken van uw
toestemming of het verwijderen van persoonsgegevens dient u contact op te nemen
met de ab-actis der VGSR (abactis@vgsr.nl).

»

Bezwaar/klachten
Wanneer u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de
privacywetgeving, kunt u hierover contact opnemen met de ab-actis der VGSR
(abactis@vgsr.nl). Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat, kunt u ook een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij uw gegevens beschermen, veilig houden en kunnen voldoen aan uw rechten
De verzamelde persoonsgegevens worden centraal opgeslagen op een beveiligde database.
Deze database is beveiligd met server-side encryptie. Dit betekent dat de encryptiesleutel op
een opslag server opgeslagen is, los van de persoonsgegevens zelf, en dat bij het opvragen
van data de gegevens terplekke bij de database worden ontsleuteld met de sleutel. Daarnaast
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hebben de verschillende gebruikers van de database alleen de bevoegdheid om
persoonsgegevens in te zien waar ze voor bevoegd zijn, zie voor deze bevoegdheden het
hoofdstuk ‘Wie heeft toegang tot uw gegevens?’.
Op deze manier kunnen wij een veilige opslag van uw persoonsgegevens waarborgen waarbij
we aan uw recht tot inzage, rectificatie, het intrekken van toestemming en verwijderen van uw
persoonsgegevens kunnen voldoen.
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Bijlage 1: overzicht commissies en persoonsgegevens

Commissies

Gegevens

Verantwoording

ACC

1. Naam, achternaam, e-mailadres
en telefoonnummer van leden

Gegevens worden uitsluitend gebruikt
voor de organisatie van activiteiten

Acquisicie

1. Naam, achternaam, e-mailadres,
telefoonnummer en adres
ouder(s)/verzorger(s)

Gegevens worden uitsluitend gebruikt
voor het bijhouden van abonnees en het
versturen van d’Econozel

BBC

1. Naam, achternaam en
e-mailadres van leden

Gegevens worden uitsluitend gebruikt
voor het indelen en informeren van de
bijbelclubs.

Creacie

1. Naam, achternaam en
e-mailadres van leden

Gegevens worden uitsluitend gebruikt
voor de organisatie van activiteiten.

Diescie

1. Naam, achternaam en
e-mailadres van leden

Gegevens worden uitsluitend gebruikt
voor de organisatie van activiteiten.

Ecocie

1. Naam, achternaam en
e-mailadres van leden
2. Naam, achternaam en adres van
ouders

Gegevens worden uitsluitend gebruikt
voor het versturen van d’Econozel.

MMC

1. Naam, achternaam, e-mailadres
en foto’s van leden
2. Naam, achternaam, e-mailadres
en foto’s van oud-leden

Gegevens worden uitsluitend gebruikt om
accounts aan te maken voor de VGSR
website en het delen van foto’s in een
gesloten en beveiligde omgeving.

PRcie

1. Naam, achternaam, e-mailadres
en foto’s van leden
2. Naam, achternaam,
telefoonnummer, adres,
persoonlijke omstandigheden van
kennismakers

Gegevens worden uitsluitend gebruikt
voor de organisatie van activiteiten, de
aanmelding voor open avonden en
aanmelding voor het novitiaat. Foto’s
worden uitsluitend gebruikt voor promotie
als beschreven in het hoofdstuk ‘Waarom
verwerken wij persoonsgegevens’.
De persoonlijke omstandigheden van
kennismakers worden verwerkt om een
verantwoordelijke doorloping van de
kennismakingsperiode te garanderen.
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Sofiba

1. Naam, achternaam, e-mailadres
en bankgegevens van leden
1. Naam, achternaam, e-mailadres
en bankgegevens van oud-leden

Gegevens worden uitsluitend gebruikt
voor het bijhouden van uitgaven op de
Sociëteit.

NC &
NNC

1. Naam, achternaam, e-mailadres
en adres van leden
2. Naam, achternaam en emailadres van oud-leden

Gegevens worden uitsluitend gebruikt
voor de organisatie van activiteiten
rondom het novitiaat.

OLC

1. Naam, achternaam, e-mailadres,
adres en bankgegevens van oudleden

Gegevens worden uitsluitend gebruikt
voor het bijhouden, informeren en het
incasseren van contributie, het versturen
van d’Econozel en het verstrekken
aanvullende informatie betreffende
activiteiten die georganiseerd worden voor
oud-leden aangesloten bij de oudledenvereniging.

