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1 Doeleinden persoonsgegevens

We gebruiken je persoonsgegevens voor:

� Het versturen van mailtjes vanuit het bestuur en de introductie commissie;

� NAW-gegevens voor administratie en in geval van nood;

� Leeftijdscontrole;

� Financiële administratie;

� Persoonlijk contact via e-mail of telefoon;

� Account voor het ledenbestand van A–Eskwadraat;

� Indelen in de juiste mentorgroep;

� Rekening houden met allergieën in het algemeen.

2 Welke persoonsgegevens

Voor de hierboven genoemde doeleinden verzamelen wij persoonsgegevens van de deelnemers van de
introductie. Deze staan hieronder uitgesplitst.

� NAW-gegevens (volledige naam en volledige adres- en woongegevens);

� Geslacht;

� Geboortedatum (dag, maand, jaar);

� Contactgegevens;

� Studentnummer;

� Studie(s);
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� Mobiel telefoonnummer;

� Noodtelefoonnummer;

� Medische gegevens (allergieën en voedselbeperkingen, relevante medicatie en relevante medische
aandoeningen).

3 Waarom wij jouw gegevens mogen verwerken

Wij mogen je gegevens verwerken omdat je een overeenkomst met ons sluit of wilt sluiten. In dit geval
is dat voor een soepele uitvoering van je introductietijd. We mogen je gegevens ook verwerken, omdat
wij daar toestemming voor hebben, of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

4 Fotomateriaal

4.1 Tijdens activiteiten kunnen er foto’s worden gemaakt door leden en door commissies.

4.2 A–Eskwadraat is enkel verantwoordelijk voor foto’s die door onze leden worden gemaakt met als
doel die op naam van A–Eskwadraat te publiceren. A–Eskwadraat is niet verantwoordelijk voor
foto’s die door derden op persoonlijke titel worden gemaakt. Onderstaande bepalingen hebben
geen betrekking op foto’s die op persoonlijke titel door leden zijn gemaakt.

4.3 Wij maken foto’s van leden tijdens evenementen van A–Eskwadraat, die gepubliceerd worden op
(het besloten gedeelte van) de website van A–Eskwadraat en Studievereniging Sticky. Wij mogen
dit doen, omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

4.4 Als je bezwaar hebt tegen de publicatie van een specifieke foto kun je daar bezwaar tegen maken.
Dit kan je aangeven bij de functionaris persoonsgegevens, via privacy@a-eskwadraat.nl. De
functionaris persoonsgegevens zal je bezwaar in behandeling nemen en je informeren over het
besluit. Als je bezwaar wordt afgewezen, zal hierbij schriftelijk het gerechtvaardigd belang van
de vereniging vermeld worden.

4.5 Foto’s van leden worden, behalve bij een publicatie in de zin van 4.3, niet gedeeld met derden
zonder toestemming van alle leden op de foto’s.

5 Bewaartermijn gegevens

We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de hierboven genoemde doeleinden
te bereiken. Al je gegevens worden maximaal tot het eind van het kalenderjaar bewaard, tenzij je
aangeeft dat je wilt dat wij deze gegevens niet langer bewaren. Dit geldt niet voor foto’s waar je
incidenteel op staat. Je medische gegevens worden direct na de introductie vernietigd. Je betalings-
en factuurgegevens zijn wij wettelijk verplicht te bewaren, deze worden minimaal zeven jaar bewaard.
Dit is de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

6 Verstrekking gegevens aan derden

Wij delen je persoonsgegevens onder geen voorwaarde met anderen, behalve als dat nodig is om de
gesloten overeenkomst uit te voeren, wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben of als wij daar
wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf). De
volgende partijen verwerken ook je persoonsgegevens:

� Studievereniging Sticky, wij organiseren delen van de introductie samen.
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7 Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

� Je kunt ons verzoeken om inzage te krijgen in de gegevens die wij van jou verwerken;

� Je kunt ons vragen om jouw gegevens naar een derde partij te sturen;

� Je kunt ons verzoeken om jouw gegevens te verbeteren of te verwijderen wanneer je gegevens
niet kloppen of niet (meer) relevant zijn;

� Je kunt ons vragen de gegevensverwerking te beperken;

� Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking;

� Je kunt je toestemming intrekken.

Je kunt een verzoek tot uitoefening van een van deze rechten indienen door contact met ons op te
nemen via privacy@a-eskwadraat.nl. Om te voorkomen dat we gegevens bewerken van de verkeerde
persoon, kunnen we je vragen om je te identificeren. Wij zullen binnen vier weken reageren op jouw
verzoek.
Op grond van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) heb je daarnaast het recht om
een klacht in te dienen bij de toezichthouder op privacygebied. Je kunt daarvoor contact opnemen met
de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring – versie

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op de datum die bovenaan het document staat.
A–Eskwadraat behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de priva-
cyverklaring.
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