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1. De verplichtingen van Studievereniging Albion
De verplichtingen van de Studievereniging Albion om de privacy van haar leden te
waarborgen zijn als volgt:
- De vereniging heeft de plicht datalekken te melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
- De vereniging zal onder geen beding zonder toestemming data over leden
verstrekken aan derden.
- De vereniging zal haar data minimaliseren en geen andere gegevens
verzamelen dan strikt noodzakelijk.
- De vereniging zal data niet langer bewaren dan nodig: tot de uitschrijving van
het desbetreffende lid of de desbetreffende alumnus.
2. Register van verwerkingsactiviteiten
De Studievereniging Albion verzamelt bij inschrijving van leden de volgende
gegevens op de grondslag van “noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst”:
- Naam en achternaam: identificering van leden.
- Adres: post (kerst- en constitutiekaartjes, informatieve brieven).
- Geboortedatum: leeftijd (minderjarig of niet).
- Studentnummer: bevestiging van inschrijving bij de Universiteit Utrecht.
- IBAN: incasso van de contributie van leden.
- E-mailadres: informatieve e-mails, de tweewekelijkse mail update,
uitnodigingen voor Algemene Ledenvergaderingen.
- Telefoonnummer: in geval van nood bij activiteiten, communicatie over interne
verenigingszaken.
- Jaar van begin studie: administratieve ordening van het ledenbestand.
Wanneer er geen toestemming gegeven wordt voor bovenstaande gegevens kan
een lidmaatschap niet verstrekt worden aan de desbetreffende persoon.
Studievereniging Albion verzamelt de volgende gegevens van alumni op de
grondslag van “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”:
- Naam en achternaam: identificering van alumni.
- Jaar van afstuderen: administratieve ordening.
- Emailadres: alumni-update, informatieve e-mails.

-

Interesse in spreken tijdens een evenement: koppeling eventuele presentaties
tijdens evenementen waar alumni spreken.
- Loopbaan verleden: garanderen van relevantie en diversiteit bij eventuele
presentaties tijdens evenementen waar alumni spreken of andere activiteiten
waar alumni bij betrokken zijn.
- Huidige baan: garanderen van relevantie en diversiteit bij eventuele
presentaties tijdens evenementen waar alumni spreken of andere activiteiten
waar alumni bij betrokken zijn.
- Overige informatie (informatie over Master, oud-bestuurslid): garanderen van
relevantie en diversiteit bij eventuele presentaties tijdens evenementen waar
alumni spreken of andere activiteiten waar alumni bij betrokken zijn.
Wanneer er geen toestemming wordt gegevens voor bovenstaande gegevens kan
de desbetreffende persoon niet worden opgenomen in het alumnibestand.
Bovenstaande informatie zal voor geen andere doeleinden gebruikt worden dan
hierboven vermeld. Bovenstaande informatie zal verwijderd worden wanneer een lid
zich uitschrijft als lid of alumnus bij de vereniging. Voor activiteiten kan aanvullende
informatie gevraagd worden, deze informatie wordt tot uiterlijk het einde van het
collegejaar bewaard. Indien gewenst kunnen deze gegevens eerder verwijderd
worden, maar niet voor aanvang van de desbetreffende activiteit.
3. De rechten van leden en ereleden
De rechten van leden wat betreft privacy zijn als volgt:
- Het recht op inzage: een lid mag de opgeslagen data over eigen persoon
inzien.
- Het recht op rectificatie en aanvulling: een lid mag aanpassingen doen aan de
opgeslagen data over eigen persoon als deze onjuist zijn, onvolledig zijn, niet
worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt
in strijd met de wet.
- Het recht op beperking van verwerking: een lid heeft het recht de verwerking
van gegevens te beperken zolang dit het lidmaatschap niet hindert.
- Het recht op vergetelheid: een lid heeft het recht vergeten te worden.
- Het recht op dataportabiliteit: een lid heeft het recht de opgeslagen data over
eigen persoon gemakkelijk te verkrijgen en door te geven aan andere
organisaties.
- Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over
de manier waarop de Studievereniging Albion met de gegevens van leden
omgaat.
Een verzoek van een lid tot inzage, rectificatie, aanvulling, beperking, vergetelheid of
dataportabiliteit kan schriftelijk worden gedaan.
De studievereniging Albion behoudt zich het recht haar privacybeleid te wijzigen.
Wanneer er een wijziging wordt doorgevoerd zullen de leden hiervan op de hoogte
gesteld worden via e-mail.

