Privacy statement KUNST
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat
zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij een privacy
statement in elkaar gezet voor u. In dit document vindt u de uitleg met betrekking tot
gegevens die studentensportvereniging KUNST verzamelt van haar leden. KUNST verzamelt
of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in deze voorwaarden, tenzij u hier van tevoren toestemming voor heeft gegeven.
Deze privacyverklaring is aan verandering onderhevig en leden moeten om deze reden de
privacy statement regelmatig raadplegen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen
zullen in dit document worden gewijzigd en hiervoor wordt opnieuw toestemming gevraagd.
Drastische veranderingen in de privacy statement kunnen daardoor niet tussentijds worden
aangepast. Tenzij voorafgaand aan de verandering toestemming is gevraagd aan de leden
die de privacy statement eerder al hebben getekend. Heeft u vragen naar aanleiding van het
lezen

van

dit

statement,

stel

uw

vragen

dan

gerust

per

e-mail

aan:

bestuur@turnvernigingkunst.nl
Het inschrijfformulier
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. Deze
gegevens worden opgeslagen in een digitaal administratieprogramma waar alleen de
penningmeester en de secretaris van studentensportvereniging KUNST toegang tot hebben.
Met de beheerders van dit administratieprogramma is een verwerkersovereenkomst
afgesloten. De persoonsgegevens worden bewaard tot 2 jaar na beëindiging lidmaatschap en
financiële

gegevens tot 7

jaar nadat

het

lidmaatschap

wordt opgeheven bij

studentensportvereniging KUNST via de gangbare procedure voor opzegging, d.w.z. via een
e-mail naar bestuur@turnverenigingkunst.nl voor ingang van het nieuwe studiejaar. Daarna
worden de gegevens verwijderd. Als een persoon opnieuw lid wil worden, dient hij of zij
opnieuw een formulier in te vullen.

Privacy statement KUNST

Pagina 1 van 5

Gegeven

Doel

Voor- en
achternaam

Om onderscheid uit te
drukken tussen leden

Adres, postcode,
woonplaats

Voor het versturen van
papieren uitnodigen naar de
leden voor bijvoorbeeld een
constitutieborrel of
kerstkaart.

Geboortedatum

Om te bepalen of een lid
jonger of ouder is dan 18
jaar, wat van belang is voor
de wet. En om te bepalen of
een lid de leeftijdsgrens van
16 heeft bereikt, zoals
vastgelegd in de statuten.
Om in contact te komen in
geval van nood, en voor
verheldering van
onduidelijkheden en/of
vragen

Telefoonnummer

E-mailadres

RU/HAN/anders

Studentnummer/
Sportkaartnummer

IBAN/BIC

Om in contact te komen en
blijven in geval van
mededelingen en/of
uitnodigingen, en om de
nieuwsbrief te verzenden
met daarin relevant geachte
informatie voor de leden
Om bij te kunnen houden
hoe de verdeling,
student/niet student en
RU/overig is.
Om te duiden welk type
lidmaatschap benodigd is/
voor het aanvragen van
subsidies/ voor het
controleren van het
abonnement bij het Radboud
Sportcentrum
Om het (half)jaarlijkse
lidmaatschapsgeld van 15 of
28 euro af te kunnen
schrijven via automatisch
incasso en om toekomstige
betalingen/declaraties
makkelijker te laten
verlopen
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Grondslag

Bewaartermijn
Uitvoering
Gedurende
van
de looptijd
overeenkomst van de
overeenkomst
en tot 2 jaar
daarna
Uitvoering
Gedurende
van
de looptijd
overeenkomst van de
overeenkomst
en tot 2 jaar
daarna
Uitvoering
Gedurende
van
de looptijd
overeenkomst van de
overeenkomst
en tot 2 jaar
daarna
Uitvoering
Gedurende
van
de looptijd
overeenkomst van de
overeenkomst
en tot 2 jaar
daarna
Uitvoering
Gedurende
van
de looptijd
overeenkomst van de
overeenkomst
en tot 2 jaar
daarna

Ontvangers
NSTB, RSC,
NSSR, RU,
HAN

RSC

RSC

Uitvoering
Gedurende
van
de looptijd
overeenkomst van de
overeenkomst
en tot 2 jaar
daarna
Uitvoering
Gedurende
van
de looptijd
overeenkomst van de
overeenkomst
en tot 2 jaar
daarna

RSC

Uitvoering
Gedurende
van
de looptijd
overeenkomst van de
overeenkomst
en tot 2 jaar
daarna

Belastingdienst

RSC
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Daarnaast kan door de Radboud Universiteit, het Radboud Sportcentrum en de Hogeschool
van Arnhem Nijmegen aan studentensportvereniging KUNST gevraagd worden om bepaalde
gegevens die bij de inschrijving zijn ingevuld te verstrekken. Dit om de student status van
de leden en daarmee de ledenlijsten te controleren. Hierbij gaat het om de naam van het
lid en de status van de student en het studentnummer dan wel sportkaartnummer. Met het
ondertekenen van deze privacyverklaring wordt akkoord gegaan met het verstrekken van de
hierboven genoemde gegevens aan de Radboud Universiteit, het Radboud Sportcentrum, het
Radboud Fonds en de Hogeschool van Arnhem Nijmegen voor het aanvragen van subsidies.
Voor het inschrijven voor wedstrijden en het lidmaatschap met de NSTB, kunnen
bovenstaande gegevens gedeeld worden met de NSTB dan wel de wedstrijdcommissie.
Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt er dus toestemming gegeven voor het
verwerken van de persoonsgegevens.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt
meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt
opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze
websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor
dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en
taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites
- en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven voordat deze
cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het
technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van
de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy
Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te
wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies
kunt u vinden in de help-functie van uw browser.
Inzien en aanpassen van uw gegevens
Het is altijd mogelijk om bij de secretaris uw verzamelde persoonsgegevens in te zien en om
een verzoek tot wijzigen, aanvullen of verwijderen van de gegevens in te dienen (tenzij
KUNST op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden
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is deze inzage te verschaffen). Voor alle gegevens geldt dat wanneer er sprake is van een
wijziging, aanvulling of verwijdering, u deze zelf door dient te geven aan het bestuur.
Beveiliging persoonsgegevens
KUNST treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen
de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de
persoonsgegevens afgeschermd is

en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig

gecontroleerd worden.
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van
toepassing op de websites van KUNST. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid
hanteren. KUNST raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende
privacyverklaring van die websites te raadplegen.
Bezwaar maken
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen het verzamelen van persoonsgegevens. Indien
de grond van studentensportvereniging KUNST zwaarder weegt dan het bezwaar, kan
studentensportvereniging KUNST ervoor kiezen om het verwerken voort te zetten. Als er
alleen bezwaar is aan het verstrekken van (bepaalde) persoonsgegevens aan de Radboud
Universiteit, het Radboud Sportcentrum en de Hogeschool van Arnhem Nijmegen, dan kan
dit

ook

aan

studentensportvereniging

KUNST

gemeld

worden.

Indien

studentensportvereniging KUNST al persoonsgegevens heeft verstrekt aan de Radboud
Universiteit, het Radboud Sportcentrum en de Hogeschool van Arnhem Nijmegen, dan zal
studentensportvereniging KUNST de Radboud Universiteit, het Radboud Sportcentrum en de
Hogeschool van Arnhem Nijmegen op de hoogte stellen van de beperking van de
persoonsgegevens.
Meldplicht bij een datalek
Studentensportvereniging KUNST heeft een meldplicht als er sprake is van een datalek. Het
doel hiervan is om ervoor te zorgen dat er zorgvuldiger omgegaan wordt met
persoonsgegevens en dat de beveiliging hiervan 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 vereniging KUNST verplicht dit te melden
aan haar leden. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u naar het protocol datalek.
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Het reisformulier
Op het inschrijfformulier voor de reis van studentensportvereniging KUNST worden
aanvullende gegevens gevraagd op het standaard ledenbestand. Deze gegevens worden
alleen verzameld bij de leden die deelnemen aan de reis. Hieronder is een lijst weergegeven
met de gegevens die verzameld worden voor deelname aan de reis. Andere benodigde, reeds
bekende gegevens kunnen uit het ledenbestand gehaald worden. Ter controle kunnen deze
bekende gegevens nogmaals gevraagd worden op het inschrijfformulier.
Gegeven
Telefoonnummer ouder/voogd
Adres thuisblijver
IBAN

Doel
Om in contact te komen in geval van nood
Om in contact te komen in geval van nood
Om de reissom in termijnen af te kunnen schrijven via
automatisch incasso

Door het ondertekenen van dit document, gaat u akkoord met bovengenoemde regeling
omtrent het verzamelen van deze gegevens.
Naam:

____________________________________________

Plaats en datum van ondertekening:____________________________________________
Handtekening:
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