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Intro 

Privacybescherming is een verantwoordelijkheid van alle organisaties die persoonsgegevens 

verwerken. Van de multinational met duizenden personeels- en klantgegevens tot de kleine 

webshop-eigenaar met talloze adres-, e-mail- en bankgegevens van klanten: er is nauwelijks een 

organisatie te bedenken die geen persoonsgegevens verzamelt, vastlegt, ordent, bewaart, opvraagt, 

raadpleegt, wijzigt, of raadpleegt. Kortom, In de zin van de wet: bewerkt. 

 

Benoemde maatregelen zijn gemaakt op basis van deze privacybescherming en voldoen aan de eisen 

van: ‘VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016; 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).’ 

 

 

AVG en verenigingen 

Verordening, punt 98: 

‘Verenigingen en andere organen die categorieën van de verwerkingsverantwoordelijken of 

verwerkers vertegenwoordigen, dienen te worden aangemoedigd om binnen de grenzen van deze 

verordening gedragscodes op te stellen, teneinde de doeltreffende uitvoering van deze verordening te 

bevorderen, rekening houdend met het specifieke karakter van de verwerkingen in sommige sectoren 

en de specifieke behoeften van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen. Deze gedragscodes 

zouden met name het ijkpunt kunnen zijn voor de verplichtingen van verwerkingsverantwoordelijken  

en verwerkers, rekening houdend met de aan de verwerking verbonden risico's voor de rechten en 

vrijheden van natuurlijke personen.’ 

 

Verordening, punt 99: 

‘Bij de opstelling van een gedragscode, of bij wijziging of uitbreiding van een dergelijke code, moeten 

verenigingen en andere organen die categorieën van verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers 

vertegenwoordigen, overleg plegen met de belanghebbenden ter zake, waaronder waar mogelijk met 

betrokkenen, en rekening houden met bijdragen en standpunten naar aanleiding van dit overleg.’ 

 

Verordening, punt 142: 

‘Wanneer een betrokkene van oordeel is dat inbreuk is gemaakt op zijn rechten uit hoofde van deze 

verordening, moet hij het recht hebben organen, organisaties of verenigingen zonder winstoogmerk,  

die overeenkomstig het recht van een lidstaat zijn opgericht, die statutaire doelstellingen hebben die  

in het publieke belang zijn en  die actief zijn op het gebied van de bescherming van 

persoonsgegevens, te machtigen om namens hem een klacht in te dienen bij een toezichthoudende 

autoriteit, om namens betrokkenen het recht op een voorziening in rechte uit te oefenen, of om 

namens betrokkenen het recht op de ontvangst van een vergoeding uit te oefenen indien dit in het 

lidstatelijke recht is voorzien. De lidstaten kunnen bepalen dat deze organen, organisaties of 

verenigingen over het recht beschikken om, ongeacht een eventuele machtiging door een betrokkene, 



in die lidstaat een klacht in te dienen en over het recht op een doeltreffende voorziening in rechte, 

indien zij redenen hebben om aan te nemen dat  de  rechten  van  een  betrokkene zijn  geschonden 

als  gevolg  van  een  verwerking van  persoonsgegevens  die inbreuk maakt op deze verordening. 

Voor deze organen, organisaties of verenigingen kan worden bepaald dat zij niet het recht hebben om  

namens een  betrokkene een vergoeding te eisen buiten de machtiging door de betrokkene om.’ 

 

 

Wat betekent dit? 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt voor organisaties. Een vereniging die 

regelmatig een economische activiteit uitoefent is een organisatie in de zin van de wet. Dus: Als 

vereniging heb je te maken met persoonsgegevens waar zorgvuldig/veilig mee omgegaan moet 

worden, conform de wettelijke eisen. 

Belangrijkste veranderingen: 

- Meer rechten voor degenen van wie de gegevens worden verwerkt; 

- Strenger, bijvoorbeeld hogere eisen aan het verkrijgen van toestemming als grond voor de 

Verwerking.; 

- Grotere informatieplicht naar degenen van wie de gegevens worden verwerkt; 

- Hogere boetes en verantwoordingsplicht: Je moet aantonen dat je aan de AVG voldoet. 

 

Persoonsgegeven: Elk gegeven dat direct of indirect (in combinatie met een ander gegeven) te 

herleiden is naar een levend persoon. Voorbeelden: naam, adres, IP-nummer, cookies, s-nummer, 

foto.  

 

Bijzondere persoonsgegevens: mag alléén verwerken worden na uitdrukkelijke toestemming: 

Gezondheid, ras of etnische afkomst (hieronder valt ook pasfoto op id-bewijs), politieke opvattingen, 

religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap vakbond, seksueel gedrag of 

seksuele gerichtheid, genetische gegevens,  biometrische gegevens met het oog op de unieke 

identificatie van een persoon (b.v. irisscan, vingerafdruk). 

 

Gevoelige gegevens: alle bijzondere persoonsgegevens + beoordelingen, financiële gegevens (bijv. 

salaris), strafwettelijke veroordelingen, etc. 

 

De grondslag 

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet dit op basis van grondslagen: 

- Toestemming van de gebruiker 

- Vitale belangen 

- Wettelijke verplichting 

- Overeenkomst 

- Algemeen belang 

- Gerechtvaardigd belang 

Er moet op minimaal één van deze grondslagen gehandeld worden, anders is dit onrechtvaardig.  

 

 

 

 

 

 

 



AVG regelgeving opgesteld door SV Nucleus 

 

Grondslag en doelen 

SV Nucleus verzameld gegevens op basis van de volgende grondslagen: 

- Toestemming van gebruiker 

- Wettelijke verplichting 

- Overeenkomst 

Hierbij voldoet SV Nucleus aan de minimale eis, waarbij er gehandeld moet worden op minimaal één 

grondslag.  

 

Wij vragen gegevens om lid te worden van onze vereniging. De volgende informatie wordt hiervoor 

verwerkt: 

- Volledige naam* 

- Geboortedatum** 

- Adres (straat + nummer, postcode, plaats, land)* 

- Opleiding, startjaar en jaar van afstuderen** 

- Studentnummer** 

- Email (privé en school)** 

- Telefoonnummer** 

- IBAN* 

- Handtekening*  

 

Gegevens gemarkeerd met ‘*’ zijn benodigde gegevens voor het gebruik van SEPA. SV Nucleus 

hanteert SEPA betalingen voor het afschrijven van het lidmaatschap.  

 

Gegevens gemarkeerd met ‘**’ zijn benodigde gegevens voor registratie bij de vereniging. Voor 

categorisering binnen het ledenbestand, voor het informeren en voor veiligheidsmaatregelen binnen 

de vereniging, maar ook voor veiligheid van het individu.  

 

Doelen: 

- Het aanmaken van een automatische incasso 

- Het registreren in het ledenbestand 

- Het versturen van de nieuwsbrief/informatiemail 

- Voor direct contact met het individu 

 

Deze gegevens zullen binnen een ledenbestand bewaard worden.  

 

Bijzondere/gevoelige gegevens 

SV Nucleus verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige gegevens. 

 

Toegankelijkheid en verantwoordelijkheid 

Het ledenbestand is alleen toegankelijk voor de bestuursleden van SV Nucleus van het huidige 

jaargang. Bestuursleden van voorgaande jaren, oud besturen, kunnen geen inzicht krijgen op geen 

enkele basis.  Binnen het huidige bestuur kunnen alle bestuursleden inzicht krijgen in het 

ledenbestand, maar wijzigingen hierin zullen alleen gedaan worden door de secretaris. Daarnaast zijn 

alle bestuursleden van SV Nucleus van het huidige jaargang verantwoordelijk voor het AVG proces, 

maar alleen secretaris is verantwoordelijk voor de werking van de gegevens binnen het 

ledenbestand.  



Termijnen bewaarde gegevens 

De verwerkte gegevens zullen altijd verwijderd worden binnen 1 maand na aanvraag om dit te 

verwijderen. Indien de bewerkte gegevens niet meer in voordeel zijn van de vereniging zullen deze 

automatisch, zonder aanvraag van het individu, verwijderd worden. 

 

Uitwerking per categorie 

-  Volledige naam 

Bij aanvraag voor verwijdering zal binnen 1 maand na aanvraagdatum hieraan voldaan worden.  

- Geboortedatum 

Bij aanvraag voor verwijdering zal binnen 1 maand na aanvraagdatum hieraan voldaan worden.  

- Adres (straat + nummer, postcode, plaats, land) 

Bij aanvraag voor verwijdering zal binnen 1 maand na aanvraagdatum hieraan voldaan worden.  

- Opleiding, startjaar en jaar van afstuderen 

Bij aanvraag voor verwijdering zal binnen 1 maand na aanvraagdatum hieraan voldaan worden.  

- Studentnummer 

Bij aanvraag voor verwijdering zal binnen 1 maand na aanvraagdatum hieraan voldaan worden.  

- Email (privé en school) 

Bij aanvraag voor verwijdering zal binnen 1 maand na aanvraagdatum hieraan voldaan worden.  

- Telefoonnummer 

Bij aanvraag voor verwijdering zal binnen 1 maand na aanvraagdatum hieraan voldaan worden.  

- IBAN 

Bij aanvraag voor verwijdering zal binnen 1 maand na aanvraagdatum hieraan voldaan worden.  

- Handtekening  

Bij aanvraag voor verwijdering zal binnen 1 maand na aanvraagdatum hieraan voldaan worden.  

 

Datalekken 

Bij een datalek gaat het om toegang tot vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij 

een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. In geval van een datalek zal dit 

gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daarnaast worden de getroffene 

geïnformeerd.  

 

Verwerkers 

Google: Google voorziet alle gebruikers van een standaard DPA en is in bezit van bijna alle 

databeveiligingslicenties ter wereld.   

MailChimp: MailChimp is gecertificeerd GDPR (General Data Protection Regulation – Engelse term 

voor AVG).  

 

Cookies of andere vormen 

SV Nucleus gebruikt geen informatie vanuit deze bronen. 

 



Gegevens delen met derden 

Gegevens in bezit van SV Nucleus zullen nooit gedeeld worden met derden. 

 

Beroep doen op AVG bij Studievereniging Nucleus 

Mocht een individu zich willen beroepen op de AVG, dan is dit mogelijk door contact op te nemen 

met ons via één van de huidige bestuursleden of door te mailen naar: info@svnucleus.nl  

De gegevens zullen binnen het eerder genoemde termijn verwijderd worden door de secretaris.  

 

Ingeval van dataportabiliteit (inzage, wijzigingen of controle) van het individu zelf, worden deze 

binnen 1 maand na aanvraag naar het bij ons bekende mailadres verzonden. Aanvraag van 

dataportabiliteit is mogelijk via: info@svnucleus.nl  
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