Privacybeleid van de Studentenvereniging Liber
1. Introductie
Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die Studentenvereniging Liber
(hierna: "de Vereniging") ontvangt, opslaat en verwerkt. Het betreft hoofdzakelijk gegevens
van bezoekers van haar website (www.svliber.nl) en van haar leden en oud-leden. In dit
overzicht wordt aangegeven hoe de Vereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke
wijze deze gegevens worden gebruikt.
De Vereniging geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy van haar leden en
de bezoekers van haar website en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en
handhaaft. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt
en beveiligd. De Vereniging is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven
van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:



Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de
Europese Verordening; de algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Welke gegevens worden verzameld?
Bezoek www.svliber.nl en verwijzingen naar andere websites
Bij het bezoeken van de website van de Vereniging (www.svliber.nl) worden algemene
gegevens verzameld, zoals het IP-adres van een bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat
automatisch aan een apparaat wordt toegekend wanneer deze verbinding maakt met
internet.
De website van de Vereniging kan verwijzingen en/of advertenties bevatten van andere
websites. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens
door andere websites. De Vereniging raadt aan om het privacybeleid van de desbetreffende
website te raadplegen.
Inschrijving bij de Vereniging
Bij inschrijving als lid bij de Vereniging worden de volgende persoonsgegevens gevraagd en
(digitaal) opgeslagen: voornamen, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, naam en
telefoonnummer van een contactpersoon in geval van nood, geboortedatum, IBANrekeningnummer, (waar van toepassing) studierichting, onderwijsinstelling en
studentnummer. Het aspirant-lid verstrekt deze gegevens bij inschrijving bij de Vereniging.
Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde
doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf
heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Vereniging, dan wel op andere wijze
kenbaar heeft gemaakt.
Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Bij het verstrekken van persoonsgegevens aan de Vereniging garandeert de verstrekker dat
deze correct en volledig zijn. De Vereniging kan de verstrekker bij het verstrekken van valse
identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de
websites of delen ervan ontzeggen.
3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
De Vereniging verwerkt persoonsgegevens voor de uitoefening van haar doelstellingen,
waaronder in ieder geval wordt verstaan:
 het onderhouden van contact met leden;
 het informeren van leden;






het organiseren van gezellige activiteiten;
het bijhouden van een ledenadministratie;
het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden, en
het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De Vereniging gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de
privacy van betrokkenen. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op
behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
De persoonsgegegens worden alleen binnen de Vereniging verwerkt, behoudens de
volgende uitzonderingen:
 deelname van leden aan activiteiten die georganiseerd worden door een andere partij
dan de Vereniging;
 het aanvragen van een bestuursbeurs, waarbij de namen en studentnummers van
leden met de beursverstrekkende instelling worden gedeeld.
Geen commercieel gebruik
De Vereniging zal de persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of
anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder voorafgaande
toestemming.
De Vereniging verstrekt alleen de persoonsgegevens aan derden die minimaal noodzakelijk
zijn voor het vooraf bepaalde doel. De Vereniging streeft naar minimale
gegevensuitwisseling. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens
uitgewisseld.
5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
De Vereniging neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen
teneinde de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking.
Bewaartermijn van persoonsgegevens
De Vereniging bewaart persoonsgegevens voor onbepaalde tijd. Bij opzegging van het
verenigingslidmaatschap wordt gevraagd welke gegevens de Vereniging mag bewaren. Bij
het uitblijven van een reactie worden persoonsgegevens verwijderd conform artikel 7 van het
privacybeleid van de Vereniging.
Digitale foto-album
De Vereniging heeft een digitaal foto-album dat enkel inzichtelijk is voor haar leden. Leden
kunnen foto's van, onder andere, activiteiten van de Vereniging uploaden naar het fotoalbum. Wanneer deze foto’s buiten het foto-album gedeeld wordt, wordt er toestemming
gevraagd aan de mensen op deze foto’s. Een verzoek tot verwijdering van een foto uit het
foto-album kan worden ingediend bij het actieve bestuur van de Vereniging. Zonder verzoek
bij dit orgaan zullen geen foto's worden verwijderd, ongeacht opzegging van het
lidmaatschap. Voor een verzoek tot verwijdering dient de aanvrager aan het betreffende
orgaan te specificeren welke foto's verwijderd behoren te worden. Na ontvangst van de
aanvraag zal in overleg met het betrokken orgaan de verwijderingsaanvraag in behandeling
worden genomen.
6. Privacyrechten
Voor een ieder van wie de Vereniging persoonsgegevens bewaart geldt:





recht op inzage in de opgeslagen persoonsgegevens en het recht om correctie.
Recht op verwijdering van gegevens kan alleen conform artikel 7 van het
privacybeleid van de Vereniging.
vragen en verzoeken met betrekking tot privacy-gerelateerde zaken kunnen worden
gestuurd aan de secretaris van de Vereniging, die zo spoedig mogelijk antwoordt.
klachten over het gebruik van de opgeslagen persoonsgegevens kunnen worden
ingediend bij de Liberraad.

7. Verwijdering van gegevens
Omdat de gevraagde persoonsgegevens nodig zijn voor het functioneren van de Vereniging
is verwijdering van de persoonsgegevens enkel mogelijk bij opzegging van het
verenigingslidmaatschap. Bij opzegging van het verenigingslidmaatschap neemt de
secretaris van de Verenging contact op met het scheidend lid. Het scheidend lid wordt
gevraagd welke persoonsgegevens de Vereniging mag bewaren, de opties daarin zijn:
1. geen van de persoonsgegevens worden verwijderd;
2. de Vereniging bewaart enkel de naam, achternaam en het e-mailadres van het
scheidend lid voor toekomstige correspondentie. Alle andere persoonsgegevens
worden verwijderd;
3. de Vereniging bewaart enkel de Libernaam (roepnaam binnen de Vereniging) van het
scheidend lid. Bij het uitblijven van een reactie binnen 4 weken na opzegging van het
lidmaatschap is dit de standaardprocedure;
4. alle persoonsgegevens worden verwijderd.
8. Wijzigingen van het privacybeleid
Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid en
aanverwante procedures rondom het gebruik en opslag van persoonsgegevens te wijzigen.
Personen waarvan de Vereniging gegevens bewaart worden schriftelijk van deze wijzigingen
op de hoogte gesteld.
9. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot het privacybeleid van de Vereniging en/of
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris
van de Vereniging.

