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Privacy	Statement	der	ESV	Nijmegen	
In	dit	document	vindt	u	de	uitleg	over	wat	ESV	Nijmegen	met	de	gegevens	van	haar	leden	
doet.	De	vereniging	verzamelt	of	gebruikt	geen	informatie	voor	andere	doeleinden	dan	de	
doeleinden	 die	 worden	 beschreven	 in	 deze	 voorwaarden,	 tenzij	 u	 hiervan	 tevoren	
toestemming	voor	heeft	gegeven.	Deze	privacyverklaring	is	aan	verandering	onderhevig	
en	leden	moeten	om	deze	reden	het	privacy	statement	regelmatig	raadplegen.	Eventuele	
aanpassingen	en/of	veranderingen	zullen	in	dit	document	worden	gewijzigd.	Wanneer	er	
een	aanpassing	of	verandering	plaatsvindt,	wordt	u	hier	altijd	van	op	de	hoogte	gesteld	
via	de	mail.		

Toegang	tot	uw	gegevens		

Hieronder	 is	 een	 lijst	 weergegeven	 met	 de	 gegevens	 die	 verzameld	 worden	 op	 het	
inschrijfformulier	 en	 voor	 welke	 doeleinden	 deze	 gegevens	 worden	 gebruikt.	 Deze	
gegevens	zijn	noodzakelijk	om	gebruik	te	maken	van	de	diensten	van	de	vereniging.	De	
gegevens	 verstrekt	 via	 het	 inschrijfformulier	 worden	 opgeslagen	 in	 het	 algemene	
ledenbestand,	hier	heeft	alleen	het	bestuur	van	de	ESV	toegang	tot.	Zij	zijn	aangemerkt	als	
de	personen	voor	wie	deze	informatie	relevant	is.	De	penningmeester	heeft	bijvoorbeeld	
uw	 informatie	 nodig	 om	 het	 lidmaatschapsgeld	 te	 kunnen	 incasseren.	 De	 secretaris	
beheert	het	ledenbestand	en	zal	derhalve	toegang	nodig	hebben	tot	alle	informatie.	Het	
bestuur	 draagt	 samen	 de	 volledige	 verantwoordelijkheid	 voor	 de	 omgang	 met	 uw	
informatie.		

Wanneer	 u	 zich	 inschrijft	 voor	 een	 activiteit,	 heeft	 de	 commissie	 die	 deze	 activiteit	
organiseert	 ook	 toegang	 tot	 een	 aantal	 gegevens	 die	 nodig	 geacht	 worden	 voor	 het	
organiseren	van	deze	activiteit.	Onder	het	kopje	‘Geheimhoudingsverklaring	commissies’	
wordt	dit	nader	toegelicht.		

De	persoonsgegevens	worden	bewaard	tot	het	lidmaatschap	wordt	opgeheven	bij	de	ESV	
via	 de	 gangbare	 procedure	 voor	 opzegging,	 d.w.z.	 via	 een	 e-mail	 naar	
secretaris@esvnijmegen.nl.	 Als	 een	 persoon	 opnieuw	 lid	 wil	 worden,	 dient	 hij	 of	 zij	
opnieuw	een	formulier	in	te	vullen.		

Gebruik	van	gegevens		

Bij	het	ondertekenen	van	uw	inschrijfformulier	wordt	er	toestemming	gegeven	voor	het	
verwerken	van	de	volgende	persoonsgegevens.		

Gegeven:	 Doel:	
Voor-	en	achternamen	 Om	 onderscheid	 uit	 te	 drukken	 tussen	

leden	en	voor	identificatie	voor	korting	op	
studieboeken	

Geboortedatum	 Om	te	bepalen	of	een	lid	jonger	of	ouder	is	
dan	18	jaar,	wat	van	belang	is	voor	de	wet	

Telefoonnummer	 Om	in	contact	te	komen	in	geval	van	nood	
en	 voor	 verheldering	 van	
onduidelijkheden	en/of	vragen	
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Adres	 Voor	het	opsturen	van	documenten,	zoals	
het	 NCE-magazine,	 en	 voor	 het	 opsturen	
van	 artikelen,	 wanneer	 nodig	 voor	
(digitale)	activiteiten	

E-mailadres	 Om	in	contact	te	komen	en	blijven	in	geval	
van	 mededelingen	 en/of	 uitnodigingen	
voor	 (digitale)	 activiteiten,	 om	 de	
Newsflash	en/of	direct	mail	te	verzenden	
met	 daarin	 relevant	 geachte	 informatie	
voor	 de	 leden	 en	 voor	 identificatie	 voor	
korting	op	studieboeken	

Studentnummer	 Voor	het	aanvragen	van	subsidies	en	om	in	
te	loggen	op	uw	account	

IBAN	 Om	 het	 jaarlijkse	 lidmaatschapsgeld	 van	
10	 euro	 af	 te	 kunnen	 schrijven	 via	
automatische	 incasso	 en	 om	 betalingen	
van	 activiteiten	 makkelijker	 te	 laten	
verlopen	

BIC	 Om	 het	 jaarlijkse	 lidmaatschapsgeld	 van	
10	 euro	 af	 te	 kunnen	 schrijven	 via	
automatische	 incasso	 en	 om	 betalingen	
van	 activiteiten	 makkelijker	 te	 laten	
verlopen	

Studie	 Om	 gerichte	 communicatie	 naar	 de	
verschillende	studies	te	delen	

Studiestartdatum	 Om	 onderscheid	 te	 maken	 tussen	
jaarlagen	van	de	leden	

Geslacht	 Om	 gerichte	 communicatie	 naar	 de	
verschillende	geslachten	te	delen	

Taal	 Om	 de	 taal	 van	 de	 communicatie	 te	
bepalen	

Studentnummers		

De	bestuursleden	van	de	ESV	krijgen	vanuit	de	Radboud	Universiteit	een	subsidie	voor	
het	bestuursjaar.	Deze	subsidie	wordt	eens	per	drie	jaar	bepaald	en	hangt	af	van	het	aantal	
studerende	leden	op	het	moment	van	toetsen.	Om	deze	reden	geeft	de	ESV	eens	per	drie	
jaar	 een	 lijst	 van	 studentennummers	 door	 aan	 de	 persoon	werkzaam	 bij	 de	 Radboud	
Universiteit	 die	 deze	 toetsing	 uitvoert.	 Op	 deze	 lijst	 staan	 alleen	 alle	 (oude)	
studentennummers	van	alle	leden.		

Ook	worden	studentnummers	van	deelnemers	aan	groepsreizen	gebruikt	om	de	subsidies	
voor	 groepsreizen	 aan	 te	 vragen.	Deze	 subsidies	worden	 aangevraagd	bij	 de	Radboud	
Universiteit.		

Deze	 gegevens	 zullen	 door	 de	 Radboud	 Universiteit	 niet	 langer	worden	 bewaard	 dan	
nodig	en	maximaal	7	dagen	na	de	 toetsing	worden	verwijderd.	Deze	gegevens	worden	
door	de	Radboud	Universiteit	alleen	gebruikt	voor	het	doel	van	het	vaststellen	van	de	
vergoeding	en	de	subsidies.		
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Opslag		

De	ESV	heeft	toegang	tot	het	ledenbestand	via	een	koppeling	van	de	website.	Deze	wordt	
beheerd	door	Best4u.	Er	is	een	verwerkingsovereenkomst	met	deze	partner.	Daarnaast	
staat	 het	 ledenbestand	 in	 Mailchimp.	 Mailchimp	 is	 een	 programma	 van	 waaruit	 de	
verjaardagsmail,	Newsflash	en	directe	mails	worden	verzonden.	Mailchimp	voldoet	aan	
de	Algemene	Verordening	Gegevensbescherming.		

Er	 zullen	 ook	 gegevens	 van	 u	 worden	 geëxporteerd	 uit	 het	 ledenbestand	 om	 elders	
genoemde	redenen.	Deze	gegevens	worden	dan	opgeslagen	op	de	server	van	de	ESV.	Deze	
heeft	 een	 externe	 opslag	 op	 SharePoint,	 welke	 onderdeel	 is	 van	Microsoft	 Office	 365.	
Microsoft	voldoet	aan	de	Algemene	Verordening	Gegevensbescherming.		

Wanneer	 een	 lid	 zich	 uitschrijft	 zullen	 de	 bewaarde	 persoonlijke	 gegevens	 van	 dit	 lid	
verwijderd	 worden.	 Bij	 activiteiten	 waarvoor	 een	 inschrijving	 is	 geweest	 van	 het	
betreffende	 lid	 zal	 dan	 weergegeven	 worden	 dat	 er	 een	 uitgeschreven	 lid	 heeft	
deelgenomen.	 Andere	 (financiële)	 gegevens,	 zoals	 bijvoorbeeld	 declaraties	 en	 overige	
inschrijvingen	voor	activiteiten,	zullen	maximaal	acht	jaar	bewaard	worden	in	de	opslag.	
Daarna	worden	deze	gegevens	ook	verwijderd.		

Activiteiten		

Nadat	 u	 bent	 ingeschreven,	 bewaren	 we	 welke	 evenementen	 u	 bijwoont.	 De	 extra	
gegevens	die	u	wellicht	bij	een	evenement	aangeeft,	blijven	hierbij	staan.	Aan	het	einde	
van	 het	 collegejaar	 (dus	 in	 de	 zomervakantie),	 zullen	 deze	 persoonlijke	 gegevens	
verwijderd	 worden.	 Daarnaast	 staat	 er	 genoteerd	 wanneer	 u	 begint	met	 studeren	 en	
wanneer	u	stopt	met	studeren.	Met	deze	informatie	kunnen	we	u	voorzien	van	ons	actuele	
aanbod	van	activiteiten,	waaronder	alumni-activiteiten	als	u	klaar	bent	met	studeren.	Wilt	
u	dit	niet?	Geen	probleem,	stuur	een	e-mail	naar	voorzitter@esvnijmegen.nl	en	we	zullen	
geen	contact	meer	met	u	opnemen.		

Formele	activiteiten		

Als	vereniging	organiseren	wij	ook	activiteiten	die	u	voorbereiden	op	een	carrière	na	het	
studeren.	 Deze	 activiteiten	 worden	 soms	 georganiseerd	 in	 samenspraak	 met	 uw	
toekomstige	potentiële	werkgever.	Wanneer	u	zich	inschrijft	voor	zo’n	activiteit,	geeft	u	
tevens	toestemming	dat	de	ESV	uw	voor-	en	achternaam	deelt	met	de	partner.	Daarnaast	
kan	eventueel	uw	CV	worden	gedeeld	met	hen.	Als	u	meedoet	aan	een	activiteit	waarvoor	
dit	nodig	is,	vragen	we	u	altijd	om	toestemming.	Tevens	verwijderen	wij	uw	CV	van	onze	
opslag	binnen	een	week	na	een	formele	activiteit.		

Groepsapps		

Wanneer	 u	 zich	 inschrijft	 voor	 een	 reis	 of	 weekend	 weg,	 wordt	 er	 normaliter	 een	
groepsapp	aangemaakt	om	de	communicatie	voor	deze	reis	soepeler	te	laten	verlopen.	Bij	
de	inschrijving	zal	hier	vanaf	september	2020	toestemming	voor	worden	gevraagd.	Heeft	
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u	toestemming	gegeven	en	wilt	u	deze	later	intrekken?	Geen	probleem,	stuur	dan	een	mail	
naar	voorzitter@esvnijmegen.nl.		

ALV’s		

Wanneer	u	bij	een	Algemene	Ledenvergadering	van	de	ESV	aanwezig	bent,	wordt	u	voor-	
en	 achternaam	 genoteerd	 in	 de	 notulen.	 Deze	 gegevens	 worden	 gepubliceerd	 in	 het	
afgeschermde	deel	op	de	website,	waar	dus	alleen	leden	toegang	tot	hebben.	Wanneer	u	
iets	zegt	tijdens	een	ALV	zal	dit	worden	aangeduid	met	de	heer	dan	wel	mevrouw	gevolgd	
door	 uw	 achternaam.	 Heeft	 u	 hier	 moeite	 mee?	 Stuur	 een	 mail	 naar	
voorzitter@esvnijmegen.nl,	 dan	 zullen	 de	 notulen	 van	 de	 door	 uw	 aangegeven	 ALV’s	
worden	aangepast.		

Foto’s		

De	fotoalbums	van	onze	activiteiten	zijn	beschermd	met	een	login,	waardoor	alleen	onze	
leden	de	foto’s	kunnen	bekijken.	We	plaatsen	nooit	persoonlijke	foto’s,	alleen	foto’s	die	
gemaakt	 zijn	 in	 een	 openbare	 ruimte	 tijdens	 onze	 activiteiten.	 De	 afbeeldingen	 van	
activiteiten	zijn	dus	niet	openbaar	toegankelijk,	maar	alleen	voor	leden	van	de	ESV,	tenzij	
deze	foto’s	voor	promotiedoeleinden	worden	gebruikt.	Foto’s	worden	gefilterd	voordat	
ze	 op	 de	 website	 worden	 geplaatst.	 Mocht	 u	 moeite	 hebben	 met	 een	 foto	 van	 u	 die	
geplaatst	is?	Stuur	dan	een	mail	naar	voorzitter@esvnijmegen.nl.		

Foto’s	kunnen	daarnaast	gebruikt	worden	op	de	 sociale	mediakanalen	van	de	ESV.	De	
sociale	mediakanalen	zijn:	Facebook,	Instagram	en	LinkedIn.	Ook	kunnen	foto’s	geplaatst	
worden	in	het	verenigingsblad	dat	tijdens	de	introductie	uitkomt.	Voor	foto’s	die	in	de	het	
verenigingsblad,	 die	 uitgedeeld	 wordt	 tijdens	 de	 intro,	 worden	 geplaatst,	 zal	 eerst	
schriftelijk	 toestemming	 worden	 gevraagd.	 De	 (sociale)	 mediakanalen	 zijn	 openbaar	
toegankelijk.		

Ieder	lustrumjaar	wordt	een	almanak	uitgebracht	met	(sfeer)foto’s	vanuit	de	fotoalbums.	
Voor	het	gebruik	van	deze	foto’s	hoeft	vooraf	geen	toestemming	gevraagd	te	worden.	In	
het	lustrumjaar	zal	een	herinneringsmail	gestuurd	worden	op	1	november	om	leden	op	
de	 hoogte	 te	 stellen	 van	 het	 gebruik	 van	 de	 foto’s	 uit	 de	 fotoalbums	 op	 de	 website.	
Wanneer	een	lid	geen	foto’s	gebruikt	wil	hebben	waar	hij	of	zij	op	staat	dient	dit	voor	1	
december	in	het	lustrumjaar	aangegeven	te	worden	via	almanak@esvnijmegen.nl.	In	de	
almanak	wordt	ook	een	lijst	gepubliceerd	met	namen	en	foto’s	van	leden	die	aangeven	dit	
te	willen.	Leden	dienen	zelf	een	foto	in	te	sturen	en	toestemming	te	geven	voor	het	gebruik	
van	hun	naam.		

(Oud-)Bestuursleden	en	commissieleden	

Ook	 worden	 op	 de	 website	 de	 foto’s	 en	 namen	 van	 (oud-)bestuursleden	 en	
commissieleden	 geplaatst,	 inclusief	 uw	 bestuursfunctie/commissie.	 Deze	 informatie	
wordt	in	het	openbare	gedeelte	van	de	website	weergegeven	omdat	(oud-)bestuursleden	
en	commissieleden	de	ESV	vertegenwoordigen.	Mocht	u	moeite	hebben	met	het	feit	dat	
uw	naam	openbaar	op	de	website	staat	of	dat	u	herkenbaar	bent	op	de	foto?	Stuur	dan	
een	mail	naar	voorzitter@esvnijmegen.nl.		
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Ieder	 jaar	 worden	 er	 onder	 andere	 uitnodigingen	 voor	 de	 constitutieborrel	 en	
kerstkaarten	verstuurd	naar	oud-bestuurders.	Het	bestuur	houdt	een	bestand	bij	met	de	
gegevens	 van	 oud-bestuurders	 die	 graag	 post	 blijven	 ontvangen.	 Oud-bestuurders	
hebben	hier	een	mail	over	ontvangen	met	een	formulier	wat	zij	ingevuld	terug	dienen	te	
sturen	naar	voorzitter@esvnijmegen.nl.	Wanneer	dit	bestand	niet	retour	gestuurd	wordt	
zal	het	versturen	van	post	naar	deze	oud-bestuurders	niet	meer	plaatsvinden.	Indien	oud-
bestuurders	besluiten	geen	post	meer	te	willen	ontvangen	dienen	zij	een	mail	te	versturen	
naar	voorzitter@esvnijmegen.nl.		

Geheimhoudingsverklaring	commissies		

Het	 organiseren	 van	 activiteiten	 besteedt	 het	 bestuur	 soms	 uit	 aan	 commissies.	 De	
commissieleden	zijn	zich	ervan	bewust	dat	zij	goed	om	moeten	gaan	met	uw	gegevens.	De	
commissieleden	kunnen	inzage	in	uw	gegevens	hebben.	Commissieleden	tekenen	vanaf	
september	2019	altijd	een	geheimhoudingsverklaring.	Deze	geheimhoudingsverklaring	is	
voor	 altijd	 geldig.	 Mocht	 een	 lid	 in	 het	 volgende	 academisch	 jaar	 nogmaals	 actief	
lidmaatschap	willen,	dan	hoeft	dit	document	niet	opnieuw	worden	te	ondertekend.		

Vanaf	 september	 2020	 ondertekenen	 commissieleden	 ook	 een	 document	 met	 alle	
afspraken	omtrent	het	omgaan	met	uw	persoonsgegevens,	voorafgaand	aan	het	inzicht	in	
deze	 gegevens.	 Dit	 document	 verschilt	 per	 commissie	 en	 zal	 dus	 ieder	 jaar	 opnieuw	
getekend	moeten	worden	bij	actief	lidmaatschap.		

Beide	documenten	 zullen	digitaal	 op	de	OneDrive	 en	de	harde	 schijf	 bewaard	worden	
door	 het	 bestuur	 8	 jaar	 na	 het	 uitschrijven	 van	 het	 desbetreffende	 lid.	 Om	 dit	 te	
waarborgen	zal	het	bestuur	een	overzicht	bijhouden	van	de	uitgeschreven	leden	en	op	
welke	datum	de	documenten	verwijderd	kunnen	worden.	De	voorzitter	en	de	secretaris	
dragen	verantwoordelijkheid	voor	het	bijhouden,	controleren	en	verwijderen	van	deze	
documenten.	

Derde	partijen	

Om	bepaalde	zaken	zo	goed	mogelijk	te	laten	verlopen	heeft	de	ESV	samenwerkingen	met	
derde	 partijen.	 Voor	 het	 verzorgen	 van	 studieboeken	 betreft	 dit	 Dekker	 van	 de	 Vegt	
Nijmegen.	 Leden	 krijgen	 korting	 wanneer	 zij	 hun	 boeken	 hier	 aanschaffen.	 Om	 te	
controleren	 of	 de	 boeken	 gekocht	 worden	 door	 leden	 zodat	 de	 korting	 gegeven	 kan	
worden,	stuurt	het	bestuur	een	lijst	met	namen	en	e-mailadressen	van	leden	naar	Dekker	
van	 de	 Vegt	 Nijmegen.	 Voor	 deze	 samenwerking	 is	 een	 verwerkersovereenkomst	
getekend	door	beide	partijen.	Om	studenten	het	hele	jaar	korting	te	kunnen	geven	is	het	
belangrijk	dat	de	lijst	met	gegevens	een	jaar	bewaard	wordt.	Aan	het	begin	van	ieder	jaar	
wordt	de	lijst	met	gegevens	gestuurd	door	de	ESV,	dan	zal	ook	de	lijst	van	het	voorgaande	
jaar	definitief	verwijderd	worden	door	Dekker	van	de	Vegt.	

Inzien	en	aanpassen	van	uw	gegevens		

Het	 is	 altijd	 mogelijk	 om	 via	 uw	 ‘Mijn	 ESV-account’	 of	 bij	 de	 secretaris	 de	 van	 uw	
verzamelde	persoonsgegevens	 in	 te	 zien	en	om	een	verzoek	 tot	wijzigen,	 aanvullen	of	
verwijderen	 van	 de	 gegevens	 in	 te	 dienen.	 Via	 uw	 ‘Mijn	 ESV-account’	 kan	 u	 uw	 eigen	
gegevens	aanpassen.	De	volgende	gegevens	zijn	hierop	een	uitzondering:	uw	naam,	uw	
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geboortedatum	en	uw	geslacht.	Voor	een	wijziging,	aanvulling	of	verwijdering	hiervan	
kan	u	mailen	naar	secretaris@esvnijmegen.nl.		

	

Bezwaar	maken		

Het	is	mogelijk	om	bezwaar	te	maken	tegen	het	verzamelen	van	persoonsgegevens.	Indien	
de	grond	van	de	ESV	zwaarder	weegt	dan	het	bezwaar,	kan	de	ESV	ervoor	kiezen	om	het	
verwerken	voort	te	zetten.	Mocht	u	bezwaar	willen	maken,	kan	u	hiervoor	een	mail	sturen	
naar	voorzitter@esvnijmegen.nl.		

Meldplicht	bij	een	datalek		

De	ESV	heeft	een	meldplicht	als	er	sprake	is	van	een	datalek.	Het	doel	hiervan	is	om	ervoor	
te	 zorgen	 dat	 de	 beveiliging	 in	 orde	 is.	 Er	 is	 sprake	 van	 een	 datalek	 als	 er	 verlies	 of	
onrechtmatige	 verwerking	 van	 persoonsgegevens	 (zoals	 bovenaan	 beschreven)	
plaatsvindt.	Mocht	een	datalek	plaatsvinden,	dan	 is	de	ESV	verplicht	dit	 te	melden	aan	
betrokkenen.	Wanneer	 er	 een	 datalek	 plaatsvindt,	worden	 alle	 betrokken	 binnen	 drie	
werkdagen	op	de	hoogte	gesteld	via	een	e-mail.	Omdat	we	altijd	werken	met	versleutelde	
bestanden	en	verbindingen,	wordt	uw	wachtwoord	nooit	bekend	bij	derden.		

Het	reisformulier		

Op	 het	 inschrijfformulier	 voor	 de	 reizen	 van	 de	 ESV	 worden	 aanvullende	 gegevens	
gevraagd	op	het	standaard	ledenbestand.	Deze	gegevens	worden	alleen	verzameld	bij	de	
leden	 die	 deelnemen	 aan	 het	 kennismakingsweekend,	 skireis,	 studiereis	 of	 excursie.	
Hieronder	 is	 een	 lijst	 weergegeven	 met	 de	 gegevens	 die	 verzameld	 worden	 voor	
deelname	 aan	 de	 reizen.	 Andere	 benodigde,	 reeds	 bekende	 gegevens	 kunnen	 uit	 het	
ledenbestand	 gehaald	worden.	 Ter	 controle	 kunnen	deze	 bekende	 gegevens	nogmaals	
gevraagd	worden	op	het	inschrijfformulier.		

De	kopie	van	je	paspoort	of	ID-kaart	wordt	binnen	een	maand	na	de	reis	verwijderd.	De	
overige	gegevens	worden	op	de	eerstvolgende	1	september	na	de	reis	vernietigd.		

Gegeven:	 Doel:	
Telefoonnummer	thuisblijver	 Om	in	contact	te	komen	in	geval	van	nood	
Adres	thuisblijver	 Om	in	contact	te	komen	in	geval	van	nood	
IBAN	 Om	de	reissom	af	te	kunnen	schrijven	via	

automatische	incasso	
Kopie	paspoort	/	ID	 Voor	 het	 boeken	 van	 vliegtickets	 en	

hostels	

Vragen?		

Heb	 je	 vragen	 over	 dit	 privacy	 statement?	 Neem	 dan	 contact	 op	 met	
voorzitter@esvnijmegen.nl.		

	


