VCSVU PRIVACY BELEID
ALGEMENE INFORMATIE
Het bestuur van de Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit (VCSVU) is
verantwoordelijk voor het verzamelen, behouden en het gebruiken van uw gegevens. Het bestuur van
VCSVU is te bereiken op info@vcsvu.nl

VERZAMELDE DATA
PERSOONLIJKE GEGEVENS
De persoonlijke gegevens die de VCSVU tot haar beschikking heeft, zijn de gegevens die op het
inschrijfformulier zijn ingevuld. Hieronder vallen de naam, geboortedatum, contactgegevens en het
studentnummer. Voor een aantal evenementen zullen ook andere persoonlijke gegevens worden
verzameld (bijvoorbeeld allergieën). Dit zijn gegevens die van belang zijn voor een goed verloop van
een evenement.

FINANCIËLE GEGEVENS
VCSVU verzamelt ook financiële gegevens. Hieronder vallen de naam, IBAN en een SEPA-machtiging.
Donaties en declaraties worden ook verzameld in onze financiële administratie.

FOTO’S
De foto’s die worden genomen op evenementen georganiseerd door de VCSVU zullen op
www.vcsvu.nl geplaats worden. Voor het bekijken van de foto’s is een geldig account op onze website
nodig. Deze is alleen te verkrijgen als een persoon is ingeschreven bij de VCSVU. Door lid te worden
van VCSVU en deel te nemen aan deze evenementen gaat men ermee akkoord dat de foto’s op de
website worden geplaatst. Mocht er bezwaar zijn tegen het plaatsen van foto’s kan er altijd contact
worden opgenomen met het bestuur.

GEBRUIK VAN DE GEGEVENS
De persoonlijke gegevens die zijn verzameld worden gebruikt voor administratie en communicatie. Zo
zullen nieuwsbrieven en informatie doorgestuurd worden naar het emailadres. Financiële gegevens
worden gebruikt voor administratie en het afschrijven van contributie.

LOCATIE GEGEVENS
De gegevens die worden verzameld, worden op een veilige server van een derde partij opgeslagen.
Financiële gegevens worden opgeslagen op de website van de VCSVU, een domein van Congressus. De
gegevens zullen dus gedeeld worden met deze derde partij.

TIJD DAT GEGEVENS BEWAARD WORDEN
De gegevens die de VCSVU heeft verzameld worden bewaard tot het einde van het lidmaatschap.
Financiële gegevens van een lid zullen ook bewaard blijven tot het einde van het lidmaatschap.
Financiële gegevens in de administratie van de VCSVU zullen 5 jaar lang bewaard worden voor
administratieve doeleinden.

GEGEVENS DIE GEDEELD WORDEN
Bepaalde gegevens zullen worden gedeeld met de Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische
Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.), een overkoepelend orgaan van de VCSVU. De gegevens die worden
gedeeld zijn de naam, emailadres en geboortedatum.
Het bestuur wordt gefinancierd door het profileringsfonds van de VU. Om dit fonds te kunnen
ontvangen vraagt de VU naar de naam, geboortedatum en studentnummer van de leden van de
VCSVU.
Verder zullen geen gegevens worden gedeeld aan externe partijen.

RECHTEN VAN EEN LID
Als lid van VCSVU heeft u recht op het inzien van je eigen data. Zo kan worden ingezien hoe de VCSVU
de gegevens verwerkt. Mochten er gegevens niet kloppen dan kan een lid ook zelf zijn/haar eigen
gegevens aanpassen. Verder kan een lid een kopie opvragen van alle data die van het desbetreffende
lid verzameld is door de VCSVU. Er kan ook door een lid gevraagd worden om alle eigen gegevens te
wissen, als het lid ervoor kiest om zich uit te schrijven bij de VCSVU. Echter, gegevens die deel
uitmaken van de financiële administratie zullen hierdoor niet verwijderd kunnen worden.

