Privacyreglement NSBC Stuban
Dit document bevat de uitleg met betrekking tot gegevens die NSBC Stuban verzamelt van
haar leden en begunstigende leden. De gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere
doeleinden dan in dit document gespecificeerd tenzij u hier van tevoren toestemming voor
heeft gegeven. Deze verklaring is onderhevig aan verandering. Daarom is het zaak dat de
leden deze verklaring regelmatig raadplegen. Eventuele aanpassingen zullen in dit document
worden gewijzigd en hiervoor wordt opnieuw toestemming gevraagd.
Gegevens
“NSBC Stuban”, nader te noemen ‘de vereniging’, legt privacygevoelige gegevens oftewel
persoonsgegevens vast en verwerkt deze. Hieronder verstaan we de volgende:

Gegeven

Doel

Voor- en achternaam

Om onderscheid uit te drukken tussen de leden

Geboortedatum

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

E-mailadres

Voor communicatie tussen de leden en het bestuur

Adres/postcode/plaats

Om leden te kunnen aanmelden bij de bond

Bankrekeningnummer

Om het jaarlijkse lidmaatschapsgeld af te kunnen
schrijven via automatisch incasso en om toekomstige
betalingen/declaraties makkelijker te laten verlopen

Studentnummer/
sportkaartnummer

Om te duiden welk type lidmaatschap benodigd is/ voor
het aanvragen van subsidies/ voor het controleren van het
abonnement bij het Radboud Sportcentrum

Afstudeerdatum, indien u bent
afgestudeerd

Om het minimale studentenpercentage van 80% van onze
vereniging te kunnen handhaven

Deze gegevens worden door u via het inschrijfformulier voor uw lidmaatschap verstrekt. De
gegevens worden gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van activiteiten binnen en door de
vereniging en het informeren van haar leden hierover. Deze gegevens worden nimmer
verstrekt aan derden, met uitzondering van de Radboud Universiteit, het Radboud
Sportcentrum, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen’ en Badminton Nederland (indien
men competitie of toernooien speelt). De gegevens worden opgeslagen in een digitaal
administratieprogramma. Met de beheerders van dit administratieprogramma is een
verwerkerscontract gesloten en alleen het bestuur van de vereniging heeft toegang tot de
gegevens. U heeft te allen tijde recht op inzage van uw gegevens, alsmede het verbeteren,
aanvullen, wijzigen van deze gegevens. Uw financiële gegevens en naam worden na

beëindiging van het lidmaatschap maximaal 7 jaar gearchiveerd, dit is nodig voor inzage door
de belastingdienst. Hierna worden deze definitief verwijderd. Alle andere gegevens worden in
oktober volgend op het collegejaar waarin het lidmaatschap wordt opgezegd verwijderd.
Wanneer een persoon opnieuw lid of begunstiger wil worden, dient hij of zij opnieuw een
formulier in te vullen.
Indien u deel uitmaakt van de vereniging, is het noodzakelijk dat u lid bent van het ‘Radboud
Sportcentrum’. Voor controle van dit lidmaatschap worden uw naam, studentnummer en/of
sportkaartnummer gedeeld met het Radboud Sportcentrum. Verder kan door de Radboud
Universiteit, het Radboud Sportcentrum en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen aan
NSBC Stuban gevraagd worden om bepaalde gegevens te verstrekken. Dit is om de student
status van de leden en daarmee de ledenlijst te controleren. Hierbij gaat het om de naam van
het lid, 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 en Nijmegen voor het aanvragen van
subsidies.
Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt er dus toestemming gegeven voor het
verwerken van de persoonsgegevens.
Bezwaar maken
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen het verzamelen van persoonsgegevens. Indien de
grond van de vereniging zwaarder weegt dan het bezwaar, kan de vereniging ervoor kiezen
om het verwerken voort te zetten. Als er alleen bezwaar is tegen het verstrekken van bepaalde
persoonsgegevens aan de Radboud Universiteit, het Radboud Sportcentrum en de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen kan dit ook aan de vereniging gemeld worden. Indien er al
persoonsgegevens aan de Radboud Universiteit, het Radboud Sportcentrum en de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen, zal de vereniging ervoor zorgen dat deze organisaties op de hoogte
worden gesteld van de beperking van de persoonsgegevens.
Activiteiten
In het kader van de uitvoering van activiteiten van de vereniging kunnen persoonsgegevens of
tijdens een evenement gemaakte foto’s worden gepubliceerd op de website van de vereniging
en sociale media. U heeft te allen tijde recht om foto’s waar u op afgebeeld staat te laten
verwijderen van de plaatsen waarop deze gedeeld zijn.
Gezondheidsgegevens
Commissies mogen u benaderen voor het verkrijgen van gezondheidsgegevens i.v.m.
activiteiten. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden en worden uiterlijk 2 weken na
de activiteit verwijderd. Daarnaast hebben commissies toegang tot de namen en
e-mailadressen van alle leden.
Meldplicht bij een datalek
De vereniging heeft een meldplicht als er sprake is van een datalek. Het doel hiervan is om
ervoor te zorgen dat er zorgvuldiger wordt omgegaan 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 er een

datalek plaatsvinden, dan is de vereniging verplicht dit te melden aan haar leden. Voor meer
informatie hierover, verwijzen wij u naar het protocol datalek.
Voor vragen of opmerkingen hierover kunt u per mail terecht bij de secretaris van de
vereniging (secretaris@stuban.nl).

