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Privacyverklaring van de A.L.S.V. Quintus 

De Algemene Leidse Studenten Vereniging Quintus draagt zorg voor het beveiligen en zorgvuldig 

verwerken van de persoonsgegevens van al haar leden, oud-leden en reünisten, zoals beschreven in de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke van kracht is gegaan op 25 mei 2018.  

1. De persoonsgegevens die wij verwerken 

 

De A.L.S.V. Quintus verwerkt de volgende persoonsgegevens van onze leden, oud-leden en 

reünisten, zoals door u zelf verstrekt.  

 Voor- en achternaam 

 Geslacht 

 Adresgegevens 

 Gegevens van ouder(s)/verzorger(s) (naam, adres, telefoonnummer)  

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Geboortedatum 

 Bankrekeningnummer 

 Studie 

 Eventueel werkgever en functie 

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

De A.L.S.V. Quintus verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens bij 

aanvang van de introductieweken (Kennismakingstijd en de Na-Kennismakingstijd). 

 Medische gegevens 

Wanneer een persoon niet instemt met het verstrekken van de persoonsgegevens die nodig 

zijn, kan deze persoon geen lidmaatschap verkrijgen van de A.L.S.V. Quintus. 

2. De wijze waarop de persoonsgegevens gebruikt worden 

 

De bovenstaande persoonsgegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie, het 

verwezenlijken van verenigingsdoeleinden, het afhandelen van uw betaling, het verzenden van 

onze nieuwsbrief, het versturen van het verenigingsblad en overige (digitale) poststukken, u te 

informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, het maken van een almanak en 

de Quintusapp. 

De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden gebruikt om, in zover dat van de 

vereniging mag worden verwacht, adequate hulp mogelijk te maken in het onwaarschijnlijke 

geval van een calamiteit. 
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Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt door het Bestuur der A.L.S.V. Quintus en haar 

commissies die met toestemming en onder toezicht van het Bestuur werken. 

 

3. Termijn waarbinnen wij de persoonsgegevens bewaren 

 

De A.L.S.V. Quintus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om 

de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hieronder volgt een 

beschrijving van de gehanteerde bewaartermijnen. Er kan van deze termijn afgeweken worden 

in de financiële administratie wanneer er nog sprake is van schulden. Deze gegevens zullen 

ten dele worden geanonimiseerd in geval van irrelevantie, en ten dele niet – tot de openstaande 

posten zijn voldaan. 

Persoonsgegevens Bewaartermijn 

Voor- en achternaam, 

Geslacht, 

Adresgegevens,  

Telefoonnummer, 

E-mailadres, 

Geboortedatum, 

Bankrekeningnummer, 

Studie, 

Werkgever en functie 

Tot één jaar na uitschrijving 

Gegevens van 

ouder(s)/verzorgende(n) 

(naam, adres, 

telefoonnummer)  

Tot één jaar na inschrijving 

Medische gegevens Gedurende de introductieweken (Kennismakingstijd en Na-

Kennismakingstijd) 

 

4. Delen van persoonsgegevens met derden 

 

De A.L.S.V. Quintus deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit 

noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar taak als vereniging. Met deze derden sluit de 

A.L.S.V. Quintus een verwerkersovereenkomst, of waarborgt de A.L.S.V. Quintus dat de 

derden op andere wijzen aan de huidige privacy wetgeving voldoen,  om de beveiliging en 

vertrouwelijke omgang met u gegevens te garanderen. De A.L.S.V. Quintus blijft de 

verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens. 

 

5. De beveiliging van de persoonsgegevens 

 

De A.L.S.V Quintus is zich bewust van het belang van het veilig opslaan van uw 

persoonsgegevens en neemt dit ook uiterst serieus. Er worden passende maatregelen getroffen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijzigingen tegen te gaan.  
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Indien u het vermoeden heeft dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of dat er misbruik 

van gemaakt wordt, neem dan contact op met het Bestuur der A.L.S.V. Quintus via 

secretaris@alsvquintus.nl .  

  

6. Uw rechten 

 

a) Inzage/Rectificatie 

U heeft te allen tijde het recht om de door de A.L.S.V. Quintus bewaarde gegevens in 

te zien en om rectificatie aan te vragen wanneer u onjuistheden in de administratie 

opmerkt. U kunt een overzicht van uw gegevens opvragen bij het Bestuur via 

secretaris@alsvquintus.nl . 

 

b) Bezwaar/Klachten 

U heeft volgens de wet het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van 

persoonsgegevens en om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

wanneer u dit nodig acht. Wanneer u het oneens bent met het verzamelen van 

gegevens voor het lidmaatschap, kunt u contact opnemen met het Bestuur door te 

mailen naar secretaris@alsvquintus.nl of door te bellen naar 071 514 4405. 

 

c) Het recht om vergeten te worden 

Ieder persoon heeft het recht om vergeten te worden. Alle persoonsgegevens van een 

lid, oud-lid of reünist kunnen per direct verwijderd worden zodra dit aangevraagd 

wordt. Uitzonderingen hierop zijn de persoonsgegevens die bewaard worden in 

verband met de financiële administratie. In dit geval zullen de nodige gegevens 

bewaard worden voor het maximaal aantal jaar, zoals hierboven aangegeven. 

 

d) Overdracht 

U heeft het recht op overdracht van gegevens. Wanneer u zich bij een andere instantie 

inschrijft, kunt u een instantie die reeds over deze gegevens beschikt verzoeken om 

benodigde gegevens te verstrekken. Op deze manier hoeft u niet opnieuw alle 

gegevens door te geven. In dit geval zal u een bestand ontvangen met uw gegevens die 

bekend zijn bij de partij die de gegevens verstrekt 

 

e) Meldplicht datalek 

De A.L.S.V. Quintus is wettelijk verplicht om direct een melding te doen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens zodra er een ernstig datalek heeft plaatsgevonden. Als 

niet alle gegevens goed versleuteld waren, of als het datalek om andere redenen 

ongunstige gevolgen kan hebben voor de betrokkenen, moet het datalek ook aan de 

betrokkenen gemeld worden. 
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