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Algemeen
SV Archimedes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring wil SV Archimedes heldere en transparante informatie geven over hoe de
vereniging omgaat met persoonsgegevens.
SV Archimedes doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig
om met persoonsgegevens. SV Archimedes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit
brengt met zich mee dat de vereniging in ieder geval:
-

Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als SV Archimedes deze nodig heeft voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Als SV Archimedes zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met het bestuur wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens
onder aan dit document.
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Verwerking van persoonsgegevens van leden en buitengewoon
leden
Persoonsgegevens van leden en buitengewoon leden worden door SV Archimedes verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling:
-

Informatieverstrekking in de vorm van gerichte activiteiten, nieuwsbrief, informatie over uw
lidmaatschap en verdere informatie verstrekkingen.
Toegang verlenen tot de website.
Incasseren van de jaarlijkse ledenincasso.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is een actieve toestemming bij inschrijving van
lidmaatschap.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan SV Archimedes de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Studentennummer;
Telefoonnummer;
Adresgegevens;
IBAN;
E-mailadres.

Persoonsgegevens van leden en buitengewone leden worden verwerkt door Hermsen
Computer Services voor hun systeem op streeplijstsysteem.nl. Hierdoor kunnen leden
gebruik maken van het streeplijstsysteem, ook wel het “Snoepkastsysteem” genoemd. Deze
gegevens worden verwerkt volgens de Verwerkingsovereenkomst Hermsen Computer
Services. Deze is te vinden op de website van SV Archimedes.
Uw persoonsgegevens worden door SV Archimedes opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking voor de periode:
-

Gedurende de looptijd van de lidmaatmaatschap en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal zeven jaar.

Mocht men zijn actieve toestemming willen verwijderen kan er contact opgenomen worden
met secretaris@svarchimedes.nl en worden de gegevens verwijderd indien SV Archimedes
niet wettelijk verplicht is deze te bewaren.
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Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren en partners
Persoonsgegevens van sponsoren en partners worden door SV Archimedes verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstellingen:
-

Administratieve doeleinden;
Communicatie over contracten, bedrijfsbezoeken, lezingen en workshops;

De grondslag voor deze persoonsgegevens is het overeengekomen contract dat is
afgesloten.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan SV Archimedes de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Functie;
Bedrijfsnaam;
Postadres;
Bezoekadres.

Uw persoonsgegevens worden door SV Archimedes opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal zeven jaar.
Na contact worden de gegevens bewaard voor eventueel nieuwe excursies, lezingen en
workshops.

Mocht hier bezwaar tegen zijn kan er contact opgenomen worden met
secretaris@svarchimedes.nl en worden de gegevens verwijderd indien SV Archimedes niet
wettelijk verplicht is deze te bewaren.

Eureka!

4 | Pagina

Privacyverklaring
Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door SV Archimedes verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling:
-

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

De grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:
-

Bij inschrijving van lidmaatschap van SV Archimedes;
Bij aanmelding van het ontvangen van de nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling kan SV Archimedes de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door SV Archimedes opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men aangemeld is voor de
nieuwsbrief.
Bij afmelding van de nieuwsbrief kan dit gedaan worden onderaan de nieuwsbrief. Of er kan
contact opgenomen worden met secretaris@svarchimedes.nl.
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Verwerking van persoonsgegevens van alumni leden en oud leden.
Persoonsgegevens van alumni leden en oud leden worden door SV Archimedes verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling:
-

Informatieverstrekking in de vorm van gerichte activiteiten en/of gerichte contacten.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is een actieve toestemming bij in- en/of
uitschrijving van lidmaatschap;
Voor de bovenstaande doelstelling kan SV Archimedes de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door SV Archimedes opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
-

Dat men gezien wordt als een alumni lid.
Tot men de actieve toestemming intrekt.
Na het uitschrijven alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Mocht men zijn actieve toestemming willen verwijderen, kan er contact opgenomen worden
met secretaris@svarchimedes.nl en worden de gegevens verwijderd indien SV Archimedes
niet wettelijk verplicht is deze te bewaren.
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Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden
Persoonsgegevens van Bestuursleden worden door SV Archimedes verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstellingen:
-

Documentatie van de inschrijving bij de “Kamer van Koophandel”.
De verdere benodigde gegevens om de vereniging te besturen.

De grondslag voor deze persoonsgegevens zijn de “Kamer van Koophandel” documenten.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan SV Archimedes de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
Adresgegevens;
Studentennummer;
E-mailadres;
Geboortedatum;
Geldig identiteitsbewijs;
BSN-nummer;
IBAN.

Uw persoonsgegevens worden door SV Archimedes opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-

-

Gedurende de periode dat een bestuurslid is aangeschreven en staat ingeschreven bij de
“Kamer van Koophandel” en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal
zeven jaar;
Voor onbepaalde tijd worden de voornaam, achternaam en e-mailadres voor het oud
besturen bestand bewaard;
Voor op de website worden de voornaam, achternaam en bestuursfoto voor onbepaalde tijd
bewaard.

Mocht hier bezwaar tegen zijn kan er altijd contact opgenomen worden met
secretaris@svarchimedes.nl
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Verwerking van persoonsgegevens van actieve leden
Met “actieve leden” worden leden bedoeld die onderdeel zijn van één of meer commissie(s)
binnen SV Archimedes.
Persoonsgegevens van actieve leden worden door SV Archimedes verwerkt ten behoeve van
de volgende doelstellingen:
-

Bijhouden van alle commissies en de leden hiervan
Communicatie tussen het bestuur en haar commissies
Publicatie op de website

De grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:
-

Naamsgebruikovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstellingen kan SV Archimedes de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer (deze word niet gebruikt voor de doelstelling “publicatie op de website”);

Uw persoonsgegevens worden door SV Archimedes opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-

-

Voor communicatie tussen het bestuur en haar commissies wordt het telefoonnummer voor
een onbepaalde tijd bewaard, tot het desbetreffende actief lid aangeeft niet langer deel te
willen zijn van een commissie.
Voor op de website worden de voornaam, tussenvoegsel en achternaam voor een
onbepaalde tijd bewaard.

Mocht hier bezwaar tegen zijn kan er altijd contact opgenomen worden met
secretaris@svarchimedes.nl
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Gegevens omtrent activiteiten
Voor activiteiten worden de volgende persoonsgegevens van u gevraagd:
-

-

-

-

-

Voornaam, achternaam, studentennummer, studie, e-mail en telefoonnummer:
Deze gegevens worden bij alle activiteiten gevraagd. Hier wordt gecontroleerd wie er
aanwezig is, of deze deelnemer student is, en kan er contact opgenomen worden als er
veranderingen zijn bij de activiteiten.
Geboortedatum:
Sommige activiteiten kunnen leeftijdsgebonden zijn.
Vereniging:
Sommige activiteiten worden door meerder verenigingen georganiseerd. Met deze gegevens
kan er gecontroleerd worden bij welke vereniging de betaling moet plaatsvinden en hoeveel
deelnemers er zijn per vereniging.
Voorkeurscategorieën (workshop keuze, eten etc.):
Deze gegevens worden gebruikt om bij activiteiten bij te houden wat de voorkeur is van de
deelnemers.
Documentgegevens:
Om bij specifieke bedrijven binnen te komen worden er document nummers van uw
identiteit kaart gevraagd. Deze gegevens worden met zorgvuldigheid door SV Archimedes en
het desbetreffende bedrijf behandeld.
Bijzondere gegevens (OV chipkaart, allergieën, etc.):
Deze gegevens blijven binnen SV Archimedes en worden niet gedeeld met derde.

De gegevens worden op drie verschillende termijnen verwijdert.
-

De algemene gegevens worden binnen 60 dagen na deelname verwijderd.
Voor statistische doeleinden worden gegevens anoniem bewaard voor onbepaalde tijd.
Financiële gegevens worden voor zeven jaar na het activiteit bewaard.
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Beeldmateriaal
Tijdens activiteiten kunnen er foto’s en/of video’s gemaakt worden. Deze kunnen gebruikt
worden als promotie materiaal. Mocht hier bezwaar tegen zijn kan er altijd contact
opgenomen worden met secretaris@svarchimedes.nl.
Onder “promotie materiaal” vallen de volgende onderwerpen:
-

Posters: Voor de promotie van activiteiten worden er posters ontworpen en gepubliceerd
door Saxion Hogeschool en op Social Media.
Presentaties: Voor promotie van de vereniging worden er presentaties gehouden. In deze
presentaties wordt er gebruik gemaakt van foto’s en/of video’s.
Nieuwsbrief: Maandelijks wordt er een nieuwsbrief gestuurd naar alle leden. Hierin wordt
gebruik gemaakt van foto’s om een beeld te geven bij de activiteit.
Website: Voor promotie van de vereniging worden er verschillende foto’s gepubliceerd op de
website.

Foto’s die zijn gemaakt tijdens activiteiten kunnen geplaatst worden in een besloten online
fotoalbum op de website. Dit besloten fotoalbum is enkel beschikbaar voor leden. Het is niet
toegestaan om foto’s uit dit online fotoalbum te delen buiten de vereniging zonder
toestemming van het bestuur en/of alle herkenbare personen op de foto.
Voor elke andere vorm van verzameling of publicatie van beeldmateriaal zal er directe
toestemming gevraagd worden aan alle herkenbare personen.

Verstrekking aan commissies
Commissieleden van SV Archimedes kunnen toegang krijgen tot persoonlijke informatie
zolang deze relevant is voor het doel van deze commissie. Deze informatie zal worden
geleverd door of namens het huidige bestuur en alleen aan commissieleden die een
geheimhoudingsovereenkomst ondertekend hebben. De gegevens geleverd aan
commissieleden en het doel van de commissie varieert per commissie. Het is ten alle tijden
mogelijk om bij het huidige bestuur der SV Archimedes op te vragen wat voor gegevens een
specifieke commissie kan ontvangen en voor welk doel.

Eureka!

10 | Pagina

Privacyverklaring
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan SV Archimedes geeft kunnen aan derde partijen verstrekt worden.
Voor deze versteking van uw gegevens wordt er eerst een actieve toestemming gevraagd
aan de deelnemer. Met deze partijen maakt de vereniging hierin uiteraard de nodige
afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zal SV Archimedes de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de
politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk
geval dient de vereniging medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens
af te geven. Tevens kan de vereniging persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier
schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
SV Archimedes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Met uitzondering van
gegevens die zijn vertrekt met een actieve toestemming.

Beveiliging
SV Archimedes heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft SV
Archimedes bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
-

-

Alle personen die namens SV Archimedes van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben daarvoor een
geheimhoudingovereenkomst ondertekend.
SV Archimedes hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haarsystemen.
Persoonsgegevens worden geencrypt als daar aanleiding toe is.
SV Archimedes maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten.
SV Archimedes test en evalueert regelmatig onze maatregelen.
De bestuursleden zijn op de hoogte van de AVG en zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens.

Eureka!

11 | Pagina

Privacyverklaring
Toegang tot het leden bestand
Alleen het bestuur heeft volledig toegang tot het leden bestand. Soms kan de website
beheerder toestemming krijgen. Mitst hij hiervoor een geheimhoudingsovereenkomst heeft
ondertekend en gemachtigd wordt door het bestuur.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke SV
Archimedes van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte
gegevens door het bestuur te laten overdragen aan uzelf of te laten verwijderen. Het
bestuur kan u vragen om u te legitimeren voordat het bestuur gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

Cookies
Op de website zijn geen cookies geplaatst.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen via secretaris@svarchimedes.nl.
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Vragen
Als u naar aanleiding van ons privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact op met het bestuur.

Contactgegevens
SV Archimedes
M.H. Tromplaan 28
7513 AB Enschede
Kantoor S0.40
KvK: 52038459
E-mail: bestuur@svarchimedes.nl
Onder leiding van:
De voorzitter: Voorzitter@svarchimedes.nl
Uitgevoerd door:
Het bestuur der SV Archimedes: bestuur@svarchimedes.nl
De commissies der SV Archimedes op te vragen bij het bestuur.
Controlerende factor:
De secretaris: secretaris@svarchimedes.nl

Eureka!

13 | Pagina

