PRIVACYSTATEMENT Academisch Genootschap

Academisch Genootschap, gevestigd te Eindhoven (hierna: ‘het AG’) en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 4023 6452, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wanneer u zich via onze website aanmeldt voor een lidmaatschap of inschrijft voor een activiteit worden er
persoonsgegevens door het AG verwerkt. Het AG (hierna ook: ‘wij’ ‘we’ of ‘ons’) respecteert uw privacy als
gebruiker van de website en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Bij de verwerking van
persoonsgegevens handelt het AG daarom in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en andere relevante privacywetgeving.
Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie het AG
persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) leden;
b. deelnemers aan AG-activiteiten;
c. bezoekers van de website van het AG;
d. Personen, die diensten voor het AG verrichten;
e. alle overige personen die met het AG contact opnemen of van wie het AG persoonsgegevens verwerkt.
Verwerking van persoonsgegevens
Het AG verwerkt de volgende persoonsgegevens,
a. die een betrokkene zelf persoonlijk (schriftelijk, telefonisch of digitaal) heeft verstrekt.
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van uw vragen:
- Voorletters, Roepnaam, tussenvoegsel, Achternaam
- Adres & Woonplaats, Emailadres, Telefoonnummer(s)
- Geboortedatum, Geslacht, Pasfoto
- Bankgegevens & incassomachtiging
b. Foto’s gemaakt tijdens AG-evenementen en alleen zichtbaar op het voor leden toegankelijke gedeelte van
de AG-website.
Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Doeleinden verwerking
door u verstrekte persoonsgegevens worden door ons gebruikt:
a. Voor administratieve doeleinden;
b. Om u te informeren over het lidmaatschap en zaken die daarmee verband houden;
c. Voor deelname aan activiteiten georganiseerd door of voor het AG;
d. voor het toesturen van ons blad het Gewag en/of onze nieuwsbrief;
e. Om het onderling contact tussen leden te vergemakkelijken;
f. Om u te kunnen waarschuwen indien een evenement, waarvoor u zich aangemeld heeft, niet doorgaat;
g. Om u te informeren over soortgelijke evenementen.

Rechtsgrond
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die u
met het AG heeft in verband met uw (potentiële) lidmaatschap of inschrijving voor een activiteit. Voor het
overige worden uw persoonsgegevens enkel verwerkt indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.
Privacy instellingen
Onze leden hebben via een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot het beveiligde gedeelte van de website.
Hier wordt o.a. de mogelijkheid geboden om persoonlijke gegevens in te zien en aan te passen,
contactgegevens van AG-leden te zoeken en foto’s te bekijken van AG-activiteiten.
Beveiliging
Het AG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens het AG
handelen en toegang hebben tot uw gegevens zijn aan geheimhouding gebonden.
De veiligheid van uw persoonsgegevens is natuurlijk ook gebaseerd op geheimhouding van uw logingegevens.
Wij verzoeken u dan ook om hier zorgvuldig mee om te gaan en uw logingegevens niet met anderen te delen.
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Persoonsgegevens delen met derden
Wij geven, als dat het verenigingsdoel dient, persoonsgegevens door aan andere partijen, maar alleen als die
partijen voldoende Privacy garanties geven middels hun eigen Privacy reglement, of we met hen een
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. In zo'n overeenkomst maken wij de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. U kunt hierbij denken aan het verzendhuis dat ons blad
het Gewag verzendt.
Doorgifte buiten de EER
Het AG geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte
(EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt het AG ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als
de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of
als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Bewaren van gegevens
We zullen uw persoonsgegevens bewaren voor de periode die nodig is om de doeleinden voor verzameling te
kunnen uitvoeren, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.
Cookies
We gebruiken functionele cookies om uw bezoek aan onze website te verbeteren en om u vanuit de nieuwsbrief
te leiden naar de betreffende webpagina. Deze cookies controleren bijvoorbeeld of u bent ingelogd wanneer u
verschillende pagina’s op onze website bezoekt, zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen.
Ook maken we gebruik van Google Analytics om bezoekersaantallen bij te houden en om informatie te
ontvangen over het gebruik van onze website
Wijzigingen privacystatement
Het AG kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de
website van het AG gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u
bekend bent met eventuele wijzigingen.
Rechten, vragen en klachten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons. U heeft het recht om de toestemming die u ons heeft gegeven om uw gegevens te
verwerken in te trekken. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen
aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Stuurt u daarvoor een email naar
ledenadministratie@ag-eindhoven.nl. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen
geven aan voornoemde verzoeken.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct
contact op te nemen met onderstaande privacy coördinator. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij
dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Contactgegevens:
Privacy coördinator:

Secretaris van het AG

Adres:

Parklaan 93
5613 BC Eindhoven

Email:

bestuur@ag-eindhoven.nl

Eindhoven, Juli 2018
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