Privacyverklaring W.S.V. Desda
Versie 2 augustus 2022

Dit document is de Privacyverklaring van de Wiskundestudievereniging Desda (hierna: W.S.V. Desda),
gevestigd te Nijmegen. Hierin wordt aangegeven welke persoonsgegevens (hierna: gegevens) we van
u verzamelen en verwerken en waarvoor deze verwerking nodig is. Uw gegevens zullen nooit worden
gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden die zijn beschreven in deze Privacyverklaring. Voor
vragen over deze verklaring kan u contact opnemen met de secretaris per e-mail, secretaris@desda.org,
of per post:
W.S.V. Desda
Postbus 9010
6525 AJ Nijmegen
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Gegevens die we verzamelen, grondslag waarop we deze gegevens
verzamelen en het doel waarvoor we deze gegevens verzamelen

Hieronder staat een lijst van de gegevens die W.S.V. Desda verzamelt. Deze gegevens worden verkregen
doordat u die opgeeft of doordat u gebruik maakt van onze diensten, waaronder, maar niet beperkt tot,
onze website, de DesdApp en papieren inschrijflijsten. De gegevens gemarkeerd met een asterisk (*)
zijn alleen van toepassing op (student)leden.

1.1

Inschrijfformulier

De volgende gegevens worden verzameld met het inschrijfformulier. Deze gegevens hebben wij nodig
om een goede ledenadministratie te voeren.
Status van student of medewerker* W.S.V. Desda heeft een gerechtvaardigd belang om dit gegeven
te verzamelen. Dit is nodig om te controleren of een lid wiskundestudent is aan de Radboud Universiteit en of een medewerker werkzaam is bij de sectie Wiskunde van de Radboud Universiteit.
Verder gebruikt W.S.V. Desda deze gegevens om bestuursbeurzen en subsidies aan te vragen.
Voor- en achternaam W.S.V. Desda heeft dit nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Deze
worden bijgehouden om om een onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende (ere)leden
en donateurs en, in het geval van leden, om te controleren of u wiskundestudent of medewerker
aan de Radboud Universiteit bent. Verder is dit nodig bij het aanvragen van bestuursbeurzen.
Ook wordt dit gebruikt om te laten zien wie er ingeschreven staan bij een activiteit aan andere
(ere)leden en donateurs. Ten slotte stelt het W.S.V. Desda in staat u op een persoonlijke manier
te benaderen.
E-mailadres W.S.V. Desda heeft dit nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit wordt gebruikt om contact te houden met u. Het is de voorkeur van W.S.V. Desda om per e-mail contact
te houden. In heet bijzonder wordt het e-mailadres gebruikt om de nieuwsbrief aan u te versturen, indien u zich daarvoor heeft opgegeven. In de nieuwsbrief staan activiteiten die worden
georganiseerd, berichten van andere aard en informatie over andere activiteiten die volgens het
bestuur interessant zijn voor u. Verder worden per e-mail de vooraankondigingen, uitnodigingen
en stukken voor de algemene ledenvergadering gestuurd, in het geval van (ere)leden.
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Studentnummer* W.S.V. Desda heeft een gerechtvaardigd belang voor dit gegeven. Dit wordt gebruikt om na te gaan of een lid wiskundestudent is aan de Radboud Universiteit. Verder is dit
nummer nodig bij het aanvragen van bestuursbeurzen en subsidies.
Geboortedatum W.S.V. Desda heeft deze gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst.
Deze wordt gebruikt om te controleren of een lid wiskundestudent is aan de Radboud Universiteit.
Daarnaast houdt W.S.V. Desda een minderjarigenlijst bij, waar (ere)leden en donateurs op staan
die nog geen 18 jaar zijn. Deze lijst wordt gebruikt bij het schenken van alcohol. Het (ere)lid of
de donateur kan ervoor kiezen om zijn verjaardag in de nieuwsbrief van die week te vermelden.
Adres W.S.V. Desda verkrijgt hiervoor uw toestemming. Dit bestaat uit de straatnaam, het huisnummer, de postcode, de woonplaats en het land. Het wordt gebruikt om contact met de (ere)leden
en donateurs te onderhouden. (Ere)leden en donateurs kunnen ervoor kiezen om deze gegevens
niet te verstrekken.
Beginjaar van de studie* W.S.V. Desda heeft een gerechtvaardigd belang voor dit gegeven. Dit wordt
gebruikt om bij te houden in welk jaar van de opleiding een lid zich bevindt en om te controleren
of een lid wiskundestudent is aan de Radboud Universiteit. Verder is dit nodig bij het aanvragen
van bestuursbeurzen en subsidies.
Telefoonnummer W.S.V. Desda verkrijgt hiervoor uw toestemming. Dit wordt gebruikt om contact
te houden met (ere)leden en donateurs. (Ere)leden en donateurs kunnen ervoor kiezen om deze
gegevens niet te verstrekken.

1.2

De website

De volgende gegevens worden verzameld op de website. Deze gegevens zijn nodig voor een goede
dienstverlening door W.S.V. Desda.
Gebruikersnaam W.S.V. Desda heeft dit nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit is een
zelfgekozen gebruikersnaam die wordt gebruikt om accounts te onderscheiden van elkaar.
Voor- en achternaam W.S.V. Desda heeft dit nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Deze
gegevens worden gebruikt om te controleren of de accounthouder (ere)lid of donateur is van
W.S.V. Desda.
E-mailadres W.S.V. Desda heeft dit nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit wordt gebruikt om te controleren of de accounthouder (ere)lid of donateur is van W.S.V. Desda. Daarnaast
wordt dit gebruikt voor communicatie over het account op de site.
Gehoords W.S.V. Desda heeft dit nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit zijn uitspraken
van (ere)leden, donateurs en docenten die worden ingestuurd door (ere)leden en donateurs. De
leukste gehoords worden uitgekozen door de redactie van het verenigingsblad en in het verenigingsblad afgedrukt.
Cookies W.S.V. Desda heeft een gerechtvaardigd belang voor deze gegevens. De website maakt gebruik van functionele cookies.

1.3

De DesdApp

De volgende gegevens worden verzameld in de DesdApp. Dit is nodig voor het organiseren van activiteiten en dergelijke.
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Alergieën en dieetwensen W.S.V. Desda heeft dit nodig voor de uitvoering van een overeenkomst.
Dit wordt gebruikt voor activiteiten waar er eten of drinken wordt verschaft, opdat er rekening
met alergieën en dieetwensen kunnen worden gehouden.
Overige gegevens W.S.V. Desda verkrijgt hiervoor uw toestemming. De organisatie van een activiteit
of dergelijke kan extra informatie vragen die nodig is voor de organisatie van een activiteit.
Hieronder worden ook verstaan een kopie van een identiteitsbewijs en/of een telefoon van
een thuisblijver in het geval van een door W.S.V. Desda georganiseerde reis. Het is mogelijk
dat een deel van de gegevens bij inschrijving zichtbaar is voor andere (ere)leden en donateurs.
W.S.V. Desda streeft ernaar hierbij zo min mogelijk gegevens te openbaren.
Cookies W.S.V. Desda heeft een gerechtvaardigd belang voor deze gegevens. De website maakt gebruik van functionele cookies.

1.4

Schriftelijke stukken

W.S.V. Desda verzamelt voor de volgende schriftelijke stukken gegevens. Het kan gegevens die hierboven staan betreffen, maar ook andere gegevens die hieronder zijn benoemd.
Notulen W.S.V. Desda heeft een wettelijke verplichting om deze gegevens te verwerken. In de notulen kunnen persoonsgegevens van u voorkomen. Hierbij kan het gaan om uw naam alsook
omschrijvingen van gebeurtenissen of uitingen die tot u ter herleiden zijn.
Smoelenboek W.S.V. Desda heeft dit nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Deze gegevens
worden gebruikt zodat mensen kunnen zien wie lid zijn van W.S.V. Desda. Hierbij gaat het om
uw naam, geboortedatum, startjaar, commissies en een quote die u zelf kan insturen, indien u
daarvoor kiest.
Volgens Bartjens W.S.V. Desda heeft dit nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitbrengen van het verenigingsblad. Hierbij kan het gaan om
uw naam alsook omschrijvingen van gebeurtenissen of uitingen die tot u ter herleiden zijn.

1.5

Overige gegevens

W.S.V. Desda verzamelt naast bovenstaande ook nog de volgende gegevens.
Bankgegevens W.S.V. Desda heeft dit nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit bestaat
uit het IBAN en de naam van de rekeninghouder en wordt gebruikt om aan machtigingen te
voldoen en declaraties uit te keren. Dit wordt verzameld middels de daarvoor bestemde formulieren. W.S.V. Desda bewaart deze gegevens minimaal 7 jaar om te voldoen aan haar wettelijke
verplichtingen en om haar dienstverlening te versimpelen.
Gegevens verschaft per e-mail W.S.V. Desda heeft deze gegevens nodig voor de uitvoering van een
overeenkomst. Wanneer u een e-mail verstuurt naar W.S.V. Desda, dan kan deze gegevens bevatten.
Afbeeldingen W.S.V. Desda kent losse afbeeldingsvoorwaarden waarin uw rechten staan beschreven.
Deze is te vinden op de privacy-pagina van onze site.
Commissielidmaatschap W.S.V. Desda heeft dit gegeven nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. W.S.V. Desda registreert van welke commissies u lid bent. Deze gegevens zijn ook
openbaar te zien op de website.
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Delen van gegevens met derden

W.S.V. Desda moet in sommige gevallen gegevens delen met derden voor haar bedrijfsvoering. Hieronder staat toegelicht met wie wij gegevens delen, welke gegevens gedeeld worden en waarvoor. In alle
gevallen geldt dat W.S.V. Desda de minimaal nodige hoeveelheid gegevens deelt met derden en altijd
een verwerkingsovereenkomst sluit met derden alvorens gegevens te delen.
Radboud Universiteit W.S.V. Desda heeft een gerechtvaardigd belang om gegevens te delen met deze
partij. Met de Radboud Universiteit deelt W.S.V. Desda (voor zover van toepassing) uw voor- en
achternaam, uw status van student of medewerker, uw studentnummer, uw geboortedatum en
uw beginjaar van de studie. Deze gegevens worden door de Radboud Universiteit gevraagd om
onze ledenlijst te verifiëren voor het toekennen van bestuursbeurzen en subsidies.
Leveranciers van studiemiddelen W.S.V. Desda heeft een gerechtvaardigd belang om gegevens te
delen met deze partij. W.S.V. Desda deelt uw voor- en achternaam en uw e-mailadres met leveranciers van studiemiddelen opdat u gebruik kan maken van de rechten die W.S.V. Desda namens
u bedingt bij deze leveranciers. De leverancier gebruikt deze gegevens om contact met u op te
nemen om u in de gelegenheid te stellen studiemiddelen aan te schaffen bij de desbetreffende
leverancier, en om te verifiëren dat u (ere)lid of donateur bent van W.S.V. Desda.

Bewaren van gegevens
W.S.V. Desda bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel/de grondslag waarmee ze zijn verzameld en de wetgeving. In de meeste gevallen komt dit neer op de duur van uw (ere)lidmaatschap of donateurschap. Enkele gegevens, zoals uw bankgegevens, moet W.S.V. Desda bewaren
als onderdeel van de boekhouding en deze zullen dus gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard
worden.
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Inzien en aanpassen van gegevens

Het is voor een (ere)lid of donateur altijd mogelijk om bij de secretaris zijn verzamelde gegevens in te
zien en om een verzoek tot wijzigen, aanvullen of verwijderen van zijn gegevens in te dienen. Voor
alle gegevens geldt dat wanneer er sprake is van een wijziging, aanvulling of verwijdering, het (ere)lid
of de donateur deze zelf door dient te geven aan het bestuur.
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Bezwaar maken

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens. Indien de grond van W.S.V.
Desda zwaarder weegt dan het bezwaar, kan W.S.V. Desda ervoor kiezen om het verwerken voort te
zetten. Als er alleen bezwaar is aan het verstrekken van (bepaalde) gegevens aan derden, dan kan dit
ook aan W.S.V. Desda gemeld worden. Indien W.S.V. Desda al gegevens heeft verstrekt aan derden,
dan kan W.S.V. Desda derden op de hoogte stellen van de beperking van de gegevens als de vereniging
dit nodig acht.
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Meldplicht bij een datalek

W.S.V. Desda heeft een meldplicht als er sprake is van een datalek. Het doel hiervan is om ervoor te
zorgen dat er zorgvuldiger omgegaan wordt met gegevens en dat de beveiliging hiervan in orde is. Er
is sprake van een datalek als er verlies of onrechtmatige verwerking van gegevens plaatsvindt. Mocht
een datalek plaatsvinden, dan is W.S.V. Desda verplicht dit te melden aan de persoon waarop dit van
toepassing is. Zie voor meer informatie hierover het protocol datalek.
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Wijziging Privacyverklaring

W.S.V. Desda kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. U zal hiervan ten minste twee weken
voor ingang van de wijzingen op de hoogte worden gebracht. Kijk hiervoor regelmatig op de privacypagina op onze site. Indien er meer gegevens worden verzameld of wanneer er met een nieuwe partij
gegevens worden gedeeld, dan wordt u hiervan actief op de hoogte gebracht per e-mail. U kunt W.S.V.
Desda op de hoogte stellen van uw bezwaar tegen de wijzigingen. Bewerkingen van de Privacyverklaring die typografische, grammaticale, spellings- of andere kennelijke tekstuele fouten corrigeren,
brengen geen wijziging van de Privacyverklaring met zich mee.
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