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Privacy policy studievereniging Spectrum
Dit privacy policy is opgesteld om alle persoonsgegevens die studievereniging Spectrum
bewaart en verzamelt op te sommen, te verklaren en het bijbehorende doel hierbij duidelijk
te vermelden. Sv Spectrum neemt uw privacy zeer serieus en streeft ernaar uw privacy zo
goed mogelijk te beschermen. Wanneer wij vragen om specifieke informatie aan de hand
waarvan u geïdentificeerd kunt worden, kunt u er zeker van zijn dat deze alleen wordt
gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Sv Spectrum kan dit beleid van tijd
tot tijd aanpassen door deze pagina te updaten. U dient zich ervan bewust te zijn dat sv
Spectrum niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van niet andere bronnen.
Dit privacy policy is van kracht gegaan op 25-05-2018
Laatste wijziging op 24-05-2018

1. Contactgegevens
Wanneer u vragen en/of klachten heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met
onze verwerkingsverantwoordelijke. Ook voor uw recht op inzage of het wijzigen van
persoonsgegevens kunt u met deze verantwoordelijke contact opnemen.
Verwerkingsverantwoordelijke bestuursjaar 2018:
Fleur Muller
bestuur@svspectrum.nl
Adres sv Spectrum:
Science Park 904
Kamer: B0.171
1098 XH Amsterdam
Tel: +31 (0)20 525 58 79

2. Persoonsgegevens die sv Spectrum verwerkt
Sv Spectrum verwerkt* persoonsgegevens van leden van sv Spectrum of wanneer u
gebruikt maakt van onze diensten. Het doel van elke categorie persoonsgegevens staat in
sectie 3 vermeld.
*Volgens de wet valt het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en
vernietigen van gegevens onder het ‘verwerken’ van persoonsgegevens.

2.1 Persoonsgegevens die wij verwerken en (voor langere tijd) behouden
Hieronder vind u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij verwerken van leden:
1.
2.
3.
4.

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Studie
Studentnummer**

5. E-mailadres
6. Telefoonnummer
7. IBan

2.2. Persoonsgegevens die wij enkel verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u
zich opgeeft voor één van onze evenementen of reizen. Deze gegevens worden eenmalig
verwerkt en tot maximaal twee weken na het einde van het evenement of reis bewaard.
Wanneer er sprake is van een debiteur, wordt van desbetreffende persoon de voor- en
achternaam genoteerd in de debiteurenlijst. Deze gegevens blijven hier staan totdat
desbetreffende persoon betaald heeft voor het event of reis.
1. Voor- en achternaam**
2. Geboortenaam
3. Geslacht
4. E-mailadres
5. Telefoonnummers
6. Studie**
7. Studiejaar
8. Startjaar**
9. Leeftijd
10. Allergieën en intoleranties
11. Dieetwensen
12. Medische bijzonderheden
13. Documentnummer en identiteitsbewijs
14. Verloopdatum van identiteitsbewijs
15. Naam ouders/verzorgers
16. Telefoonnummer thuisfront
**Aangegeven gegevens worden, wanneer desbetreffend persoon hier toestemming voor geeft, gedeeld met het Instituut voor
Interdisciplinaire Studies (IIS) in verband met het kunnen verstrekken van What’s Next-punten door het IIS. Desbetreffend
persoon geeft hier toestemming voor wanneer hij/zij het What’s Next-formulier op het evenement ondertekend.

3. Verwerkingsdoelen per gegevens categorie
1.

2.

3.

Voor- en achternaam worden bij sv Spectrum verwerkt voor de identificatie van
leden, bij het nagaan van betalingen en ter voorkoming van debiteurs. Na het
uitschrijven worden deze gegevens bewaard voor het archief met oud leden voor
alumni evenementen en eventuele Lustra.
Geboortedata worden verwerkt bij sv Spectrum ter voorkoming van alcoholinname
door minderjarige op sv Spectrum-evenementen en eventueel het feliciteren van
leden op hun verjaardag. Geboortedata worden bewaard in het archief met oud leden
voor gebruik bij eventuele Lustra en eventuele almanakken.
Studies die de leden volgen, worden verwerkt bij sv Spectrum om te controleren of
de verdeling bij evenementen in evenwicht is wat betreft de verschillende studies
binnen de vereniging. Hierdoor weten we waar we eventueel meer moeten promoten
om dit te behalen. Na het uitschrijven worden deze gegevens bewaard voor het
archief met oud leden voor alumni evenementen en eventuele Lustra.

4.

5.

6.
7.

Studentnummers worden verwerkt bij sv Spectrum ter controle of de leden
daadwerkelijk Bèta-Gamma of Future Planet Studies studeren en om bij te houden
met de UvA of leden hun bachelor behaald hebben. Na het behalen van de bachelor
worden leden namelijk uitgeschreven bij sv Spectrum, behalve wanneer de persoon
aangeeft lid te willen blijven.
E-mailadressen worden verwerkt bij sv Spectrum zodat leden de ledenmail kunnen
ontvangen en op de hoogte gehouden kunnen worden van de evenementen
waarvoor zij zich opgeven of om de leden andere relevante informatie te verschaffen.
E-mailadressen worden behouden, ook indien de leden geen ledenmail meer willen
ontvangen, om veranderingen aan de algemene voorwaarden en het privacy policy
te kunnen mededelen. Na het uitschrijven worden deze gegevens bewaard voor het
archief met oud leden voor alumni evenementen en eventuele Lustra.
Telefoonnummers worden verwerkt bij sv Spectrum zodat de leden bereikt kunnen
worden rondom evenementen voor het verschaffen van (reis)informatie.
IBans van leden worden gebruikt bij automatische incasso’s van kosten in het hok en
bij evenementen zoals de eerstejaarsdagen. Deze gegevens worden verwerkt door
middel van Tactile, het bedrijf waar leden een account op aanmaken om mee te
kunnen naar onder andere de eerstejaarsdagen en om producten in de
bestuurskamer op Science Park te kunnen kopen. Verder worden iBans van bij- en
afschriften op het bankaccount van Spectrum opgeslagen in het
boekhoudprogramma Conscribo; een besloten programma met hun eigen
privacywetgeving die u kunt lezen via deze link:
lezen.https://www.conscribo.nl/verenigingen-en-de-algemene-verordening-gegevens
bescherming/

4. Incidentele gegevensverwerkingen
Naast de hierboven genoemde gegevens verwerken wij ook incidenteel gegevens voor
evenementen of reizen georganiseerd door sv Spectrum. Welke soort gegevens hangt af
van het desbetreffende evenement. Persoonsgegevens die verkregen zijn voor een
evenement zullen voor geen ander doeleinde gebruikt worden dan het organiseren van dit
evenement. Specificatie van het doel van ieder persoonsgegeven die sv Spectrum verzamelt
voor het event of reis is te vinden in het verwerkingsregister. Dit verwerkingsregister is te
vinden op de site van Spectrum. De gegevens worden binnen twee weken na het event of
reis verwijderd. Een uitzondering hierop; van debiteuren bij een evenement of reis wordt de
voor- en achternaam genoteerd op een debiteurenlijst waar deze bewaard worden tot de
debiteur betaald heeft.

5. Beveiliging van uw persoonsgegevens
Sv Spectrum neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij nemen daarom
de volgende voorzorgsmaatregelen.

5.1 Toegang tot uw persoonsgegevens en misbruik
Persoonsgegevens die Spectrum voor langere tijd behoudt, worden opgeslagen op Google
Drive waar enkel bestuursleden toegang tot hebben. In het verwerkingsregister van
Spectrum is te lezen wie deze gegevens verwerkt en welke systemen hierbij betrokken zijn.
Commissieleden hebben toegang tot incidentele persoonsgegevens van het evenement dat
de commissie organiseren. De commissieleden zijn op de hoogte gesteld van het
privacybeleid van Spectrum.

5.2 Delen van persoonsgegevens met derden
Het bestuur van Spectrum behoudt zich het recht persoonsgegevens met derden te delen.
Mocht deze situatie zich voor dienen, zal per persoonsgegeven en per derde partij een
weloverwogen afweging gemaakt worden door het bestuur, waarbij met uiterste
zorgvuldigheid met uw privacy wordt omgegaan. Bij derden kunt u denken aan de
Universiteit van Amsterdam of het Instituut voor Interdisciplinaire Studies. Er zal echter nooit
een vergoeding tegenover het delen van persoonsgegevens staan.

5.3 Beveiligingsmaatregelen
Het gebruik van persoonsgegevens op papier wordt zo veel mogelijk vermeden.
Persoonsgegevens die voor langere tijd op papier bewaart worden, worden beveiligen door
middel van een slot op de bestuurskast waar enkel bestuursleden toegang tot hebben.
Mocht er sprake zijn van een datalek, zal dit geregistreerd worden in het datalekregister en
zal hierna gehandeld worden zoals in het ‘Protocol datelek der sv Spectrum’ is aangegeven.

