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Inleiding
Privacybescherming is een verantwoordelijkheid van alle organisaties die
persoonsgegevens verwerken. 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).’3. Expliciete dank gaat uit naar K. Droppert
voor het opzetten van de eerste revisie2 van dit document en naar M. Sieval voor zijn
uitgebreide advies over het aanvullen van dit document.

AVG en verenigingen
De volgende artikelen en leden van de algemene verordening gegevensbescherming zijn in
elk geval erkend als van toepassing op onze vereniging.
Hoofdstuk IV - Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker
Afdeling 5 - Gedragscodes en certificering
Artikel 40 lid 985
Artikel 40 lid 996
Hoofdstuk VII - Beroep, aansprakelijkheid en sancties
Artikel 80 lid 1427

Toepassing van de AVG
De algemene verordening gegevensbescherming geld voor organisaties, conform de
‘Mededeling van de Commissie betreffende het begrip „staatssteun” in de zin van artikel
107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie’4 is een vereniging
die regelmatig een economische activiteit uitoefent een organisatie. De wettelijke eisen voor
een vereniging rondom het verwerken van persoonsgegevens zijn significant veranderd, de
meest noemenswaardige veranderingen zijn dat de eigenaar van de persoonsgegevens
meer rechten krijgt en dat er een concretere informatieplicht is van de verwerker naar de
eigenaar van de persoonsgegevens. Indien er laks wordt omgegaan met de algemene
verordening gegevensbescherming kunnen er sancties volgen in de vorm van boetes.

Definities1
Persoonsgegevens9
Persoonsgegevens zijn datasets die naar personen herleidbaar zijn, voorbeelden hiervan
zijn bijvoorbeeld een naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode enzovoorts.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die alleen verwerkt mogen worden na
expliciete toestemming van de eigenaars. Voorbeelden hiervan zijn onder andere
godsdienst, gezondheid, geaardheid, biometrische data.

Gevoelige gegevens
Alle bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, maar ook bijvoorbeeld
financiële gegevens of beoordelingen.

De vereniging
Studievereniging Nucleus

AVG
Algemene verordening gegevens, ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) in
het Engels.

Grondslagen
Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet dit gebeuren op basis van grondslagen.
Er zijn 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens en 10 grondslagen voor
het verwerken voor bijzondere of gevoelige (persoons)gegevens.

De grondslagen voor verwerken van persoonsgegevens8:
1. toestemming van de betrokken persoon.
2. de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
3. de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke
verplichting.
4. de gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
5. de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van
algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
6. de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde
belangen.

De grondslagen voor het verwerken van bijzondere of gevoelige
(persoons)gegevens8:
1. iemand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar
persoonsgegevens;
2. de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de
uitoefening van specifieke rechten van u of de betrokken persoon. Dit op het gebied
van het arbeidsrecht en het sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht;
3. de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de
betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon. Dit geldt alleen wanneer
diegene fysiek of juridisch niet in staat is om zijn toestemming te geven;
4. de verwerking wordt gedaan door een stichting, een vereniging of een andere
instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of
vakbondsgebied werkzaam is. En die organisatie gegevens verwerkt in het kader
van gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen;
5. de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk door de
betrokkene openbaar zijn gemaakt;
6. de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering. Of wanneer gerechten handelen in het kader van hun
rechtsbevoegdheid;
7. de verwerking noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend algemeen belang;
8. de verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve of
(arbeids)geneeskunde aard. Zoals het beoordelen van arbeidsgeschiktheid en/of het
verstrekken van gezondheidszorg;
9. de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van
de volksgezondheid;
10. de verwerking noodzakelijk is met het oog op de archivering in het algemeen belang,
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

Grondslagen gehanteerd door Studievereniging Nucleus
Studievereniging Nucleus hanteert in ieder geval de grondslagen bij het verzamelen van
gegevens:
● toestemming van de betrokken persoon.
● de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
● de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke
verplichting.
Hierbij voldoet de vereniging aan de minimale eis, waarbij er gehandeld wordt op minimaal 1
grondslag. Indien in de toekomst er wordt gehandeld op andere grondslagen zal deze lijst
stilzwijgend worden aangevuld.

Verwerkte gegevens
De vereniging vraagt bepaalde gegevens als eis om lid te kunnen worden, de volgende
informatie wordt in elk geval verwerkt:
● Voor- en achternaam*
● Geboortedatum**
● Opleiding**
● Studentnummer**
● Privemail**
● Telefoonnummer**
● IBAN*
● (digitale) Handtekening
Gegevens gemarkeerd met ‘*’ zijn noodzakelijk om de lidmaatschap contributie via
incassobetalingen te voldoen. Gegevens met ‘**’ gemarkeerd zijn noodzakelijk geacht voor
propere registratie bij de vereniging, bijvoorbeeld voor categorisatie binnen het ledenbestand
of verificatie van student inschrijving.

Doelen
De verwerkte gegevens worden in een ledenbestand geregistreerd en opgeslagen met het
doel de gegevens op te roepen voor in elk geval;
● Het aanmaken van een automatisch incasso voor contributie lidmaatschap
● Het versturen van de nieuwsbrief
● Direct contact met het individu op te kunnen nemen

Bijzondere/gevoelige gegevens
De vereniging verwerkt bijzondere of gevoelige gegevens. Indien tijdens sommige
activiteiten gemeld wordt dat bepaalde bijzondere gegevens zoals gezondheid kunnen
worden gemeld bij de bedrijfshulpverlener is dit voor de veiligheid van het individu en zal
deze data niet worden geregistreerd.

Toegankelijkheid en verantwoordelijkheid
Het ledenbestand is alleen toegankelijk voor de bestuursleden van Studievereniging Nucleus
van het betreffende jaar. Afgetreden bestuursleden of kandidaat bestuursleden hebben geen
en kunnen geen inzicht krijgen onder geen enkele basis. Alleen de secretaris van het
betreffende jaar mag wijzigingen in het ledenbestand aanbrengen. De functionaris
gegevensbescherming is de toezichthouder op het proces rond de algemene verordening
gegevensbescherming in algeheel, maar de secretaris is verantwoordelijk voor de
verwerking van de gegevens binnen het ledenbestand. Verwerkte gegevens worden niet
gedeeld met derden.

Termijnen bewaarde gegevens
Te allen tijde kan een individu verzoeken om zijn of haar verwerkte gegevens te laten
verwijderen, dit verzoek zal altijd binnen 1 maand (vakanties/verlofdagen niet meegerekend)
na bevestiging van de aanvraag worden voldaan. Indien verwerkte informatie niet langer een
voordeel heeft voor de vereniging zal deze automatisch, zonder aanvraag, worden
verwijderd. De verwerkte gegevens kunnen worden gevonden onder het kopje ‘verwerkte
gegevens’ van dit document.

Datalekken
Bij een datalek gaat het om toegang tot vernietiging, wijziging of vrijkomen van
persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat die de bedoeling is van de organisatie.
Voor meer informatie over datalekken, zie het crisisplan datalekken.

Verwerkers
Google: Google hanteert een standaard Data Protection Authority (DPA) en is in bezit van
alle gangbare databeveiliging licenties
Laposta: Laposta is GDPR gecertificeerd.

Cookies, tracers of andere vormen
Facebook Pixel
Functie: analytische cookie die websitebezoek meet.
Wij gebruiken een Facebook Pixel om:

de effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die
een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een bestelling
plaatst);
vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te
werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website;
je uit te sluiten van advertenties als je je recent hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, zodat
je geen irrelevante advertenties te zien krijgt.
Op onderstaande pagina lees je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt
om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online
interesse gebaseerde advertenties van Facebook:
https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van Facebook vind je hier:
https://www.facebook.com/about/privacy/
Hubspot tracking voor CRM doeleinden
Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 38 maanden

Beroep doen op de AVG bij Studievereniging Nucleus
Mocht een individu zich willen beroepen op de algemene verordening gegevensbescherming
dan is dit mogelijk door contact op te nemen met het bestuur via info@svnucleus.nl
In geval dat een individu inzage wil aanvragen naar welke informatie door Studievereniging
Nucleus over hem of haar is verwerkt dan kan dit ook via info@svnucleus.nl, de termijn
hiervoor is 1 maand, vakanties/verlofdagen niet meegerekend.
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