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Privacystatement GSV Groningen
Wie zijn we?

06-07-19

De GSV, de Gereformeerde Studenten Vereniging, is een christelijke studentenvereniging met een
gereformeerde basis. Onze contactgegevens zijn:
Gereformeerde Studenten Vereniging
Hereweg 40
9725 AE Groningen
abactis@gsvnet.nl
Waarom dit statement?
De GSV hecht eraan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij
voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. De GSV wil transparant zijn over de soorten gegevens
die we verwerken, de doelen van de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt
ten aanzien van je eigen gegevens. In dit privacy statement informeren we je hierover. Wil je hierover
contact opnemen met de GSV, gebruik dan de contactgegevens bovenaan dit privacy statement.
1.
Soorten gegevens
De GSV verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben,
willen krijgen of in het verleden hadden. Dat zijn bijvoorbeeld leden, oud-leden, potentiële leden en
lezers van het verenigingsblad.
De categorieën persoonsgegevens die de GSV verwerkt zijn:
- persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
- gegevens van een ouder / ouders (indien door het lid verstrekt als contactpersoon);
- financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens);
- studie en studentnummer;
- status lidmaatschap (potentieel lid, lid, reünist);
- eventuele (voormalige) functie binnen de vereniging;
- afbeeldingen van verenigingsleden bij activiteiten;
- gegevens m.b.t. gezondheid (bijv. dieet) voor zover relevant met het oog op de
introductieweken (uitsluitend gegevens die door de persoon zelf zijn verstrekt).
2.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:
- het aangaan van een lidmaatschap van de vereniging en de daarbij behorende rechten en
plichten (bijv. het innen van contributie, uitnodigen voor GSV-bijeenkomsten);
- het beheren van de ledenadministratie;
- het beheren van de financiële administratie;
- promotionele doeleinden en ledenwerving;
- het verzenden van het verenigingsblad en andere verenigingsinformatie;
- het archiveren van verenigingsactiviteiten en –historie;
- het organiseren van diverse verenigingsactiviteiten;
- het organiseren van activiteiten voor oud-leden.
3.

Rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens

De GSV gebruikt de volgende gronden voor de verwerking van de persoonsgegevens:
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op basis van uitdrukkelijk gegeven toestemming om persoonsgegevens te mogen verwerken
voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken;
voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van activiteiten van de
studentenvereniging of een derde partij die we inschakelen met het oog op doelstellingen van
de GSV. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen de belangen van de GSV en het belang van
het lid. Onze belangen betreffen onder andere een zo goed mogelijk functionerende en actieve
studentenvereniging, waarbij invulling wordt gegeven aan de vier pijlers van de vereniging:
christelijk geloof, sociale contacten, intellectualiteit en studentikoziteit.

2.

4.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

De GSV bewaart de persoonsgegevens alleen zolang en voor zover de vereniging deze nodig heeft.
Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd
van het lidmaatschap, oud-lidmaatschap c.q. het reünistschap. Nadat de gegevens niet meer
noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.
5.

Informatie, wijziging en bezwaar

Er gelden specifieke rechten ten aanzien van de leden/personen van wie de GSV persoonsgegevens
verwerkt. Hierover kun je contact opnemen met de GSV. Dit geldt specifiek ook voor de volgende
onderwerpen:
- of persoonsgegevens van je worden verwerkt;
- de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken;
- inzage in je persoonsgegevens die worden verwerkt;
- bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
- aanpassen van je persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
- beperking van jouw persoonsgegevens;
- verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
- overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of een andere organisatie op jouw verzoek;
- overleg met onze privacy-contactpersoon;
- vragen over de inhoud van dit privacy statement.
N.b. het kan zijn dat we niet in alle gevallen aan een verzoek tegemoet kunnen komen. Als dit het geval
is, zullen we je dit gemotiveerd laten weten.
6.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van
de leden van de GSV te beveiligen.
7.
7.1

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken je persoonsgegevens niet zomaar aan derden. Dat mogen we wel doen als je
de GSV daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht kunnen zijn op grond
van een wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze
doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

7.2

Voor het functioneren van onze vereniging en afhankelijk van de diensten die de vereniging
kan bieden verstrekken we persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende partijen:
-

personen of instanties die op grond van een (wettelijke) verplichting geïnformeerd moeten
worden;
externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken
zoals de bank, Rijksuniversiteit Groningen en de VGSE (stichting vereniginspand);
een notaris, advocaat of accountant (uitsluitend in voorkomende gevallen).
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7.3

Externe partijen die persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit
uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen
we vast in schriftelijke overeenkomsten (verwerkersovereenkomst).

8.

Wijzigen van het privacy statement
Het kan voorkomen dat de GSV dit privacy statement in de toekomst wijzigt. Op onze website
staat altijd het meest actuele statement.

9.

Klachtrecht
Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop de GSV jouw persoonsgegevens verwerkt
of omgaat met je privacyrechten, dan kun je contact opnemen met onze privacycontactpersoon via abactis@gsvnet.nl
Je kunt ook een klacht indienen
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
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