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DOEL, REDEN, EN GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN
PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens die we verwerken

Gegevens die je aan ons vertrekt
Accountinformatie
Dit zijn de standaardgegevens die nodig zijn om je te registreren als lid bij de vereniging. Deze
gegevens zijn de volledige naam, adres, woonplaats, postcode, geboortedatum, e-mailadres, studentennummer, huidige opleiding en de begin datum van de opleiding. Er kunnen ook optionele
gegevens opgegeven worden. Dit zijn een telefoonnummer, taal en eventuele avatar (met mogelijk
een foto van jezelf). Door een avatar zou je geslacht en ras aan ons bekend worden. Wij zijn hier
niet in geı̈nteresseerd en dit staat alleen voor de formaliteit in dit beleid.
Activiteiten
Indien je activiteiten bezoekt die georganiseerd zijn door via en waarvoor je je moet registreren
worden er mogelijk extra gegevens van gevraagd. Deze gegevens kunnen per activiteit verschillen. Vaak gaat het om een van de volgende gegevens: kledingmaat, allergieën, dieetwensen, rekeningnummer (IBAN), telefoonnummer, noodnummer, nationaliteit, paspoortnummer en type
legitimatiedocument.
Betaaldiensten
Indien er een account wordt gemaakt op onze point of sale-systeem kan er automatische incasso
aangezet worden bij de penningmeester. Hiervoor is een rekeningnummer (IBAN) nodig en een
akkoord voor automatische incasso.
Foto’s
Bij evenementen worden soms foto’s genomen en op de site geplaatst (enkel zichtbaar voor leden).
Indien je een foto verwijderd wil hebben van jezelf kan je hiervoor een verzoek indienen en dan
zullen wij deze foto gelijk verwijderen. Door een foto zou je geslacht en ras aan ons bekend worden.
Wij zijn hier niet in geı̈nteresseerd en dit staat alleen voor de formaliteit in dit beleid.
Automatisch verzamelde informatie
Verbindingsgegevens
We verzamelen verbindingsgevens als je gebruik maakt van onze website of andere online diensten.
Dit omvat gegevens zoals je IP-adres, informatie over de browser die je gebruikt, en welke pagina’s
op de website je bezoekt.
Verwerkingsregister
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dienen wij een register bij te houden
wanneer wij welke gegevens verwerken en op welke manier wij deze gegevens verwerken. Een
uittreksel van dit register met de verwerking van jouw gegevens kan ten allen tijde opgevraagd
worden bij het bestuur (bestuur@svia.nl).
Minimumleeftijd
Indien je woont in één van de landen in de Europese regio, moet je minstens zestien (16) jaar (of
ouder) zijn om een account aan te maken op de website van via.
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Doel, reden, en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Vereniging Informatiewetenschappen Amsterdam zal jouw persoonsgegevens overeenkomstig aan
jouw uitdrukkelijke toestemming verwerken voor de volgende doelen:
• Bijhouden van de ledenadministratie.
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BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

• Betalingen aan via, waaronder de contributiebetaling, POS betalingen, en betalingen voor
deelname aan activiteiten.
• Verzenden van onze nieuwsbrief, lezingennieuwsbrief, en de ideeënbus.
• Om jou te contacteren over de mail of telefoon indien dit nodig is om onze dienstverlening
goed tot stand te laten komen.
• Om jou informatie te verschaffen over wijzigingen van onze diensten, producten, en activiteiten die wij organiseren.
• Om jou een mogelijkheid te geven om een account aan te maken op onze site en zo van onze
diensten gebruik te maken.
• Het organiseren van de twee studiereizen en de wintersportreis.
• Het bijhouden van een alumnibestand en daardoor contact te onderhouden met de alumni.
• Om e-mails namens bedrijven of instellingen die zich richten op IT-studenten te kunnen
sturen.
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Bewaartermijn van de gegevens

De persoonsgegevens zullen niet langer dan strikt nodig is bewaard worden door Vereniging Informatiewetenschappen Amsterdam. Hieronder volgt een overzicht van de bewaartermijnen van de
persoonsgegevens die wij verzamelen en de redenen waarom wij deze gegevens verzamelen.
Personalia
De personalia die wij verzamelen zullen wij bewaren totdat een lid of alumnus zich uitschrijft
en aangeeft om zijn/haar gegevens te vernietigd te hebben. De reden dat wij dit bewaartermijn
aanhouden is zodat wij onze ledenadministratie goed bij kunnen houden en het bijhouden van het
alumnibestand.
Adres en woonplaats
Het adres en de woonplaats die wij verzamelen zullen wij bewaren totdat een lid of alumnus
zich uitschrijft en aangeeft om zijn/haar gegevens te vernietigd te hebben. De reden dat wij dit
bewaartermijn aanhouden is zodat wij onze ledenadministratie goed bij kunnen houden, het contact
met leden goed tot stand kunnen brengen en het bijhouden van het alumnusbestand.
Contactgegevens
De contactgegevens die wij verzamelen zullen wij bewaren totdat een lid of alumnus zich uitschrijft
en aangeeft om zijn/haar gegevens te vernietigd te hebben. De reden dat wij dit bewaartermijn
aanhouden is zodat wij onze ledenadministratie goed bij kunnen houden, het contact met leden
goed tot stand kunnen brengen en het bijhouden van het alumnusbestand.
Rekeningnummer (IBAN)
De rekeningnummers die wij verzamelen zullen wij bewaren totdat een lid zijn/haar rekening opheft
indien diegene automatische incasso in het point of sale-systeem heeft ingesteld. De reden hiervoor
is om zo een betaling voor automatische incasso te bewerkstelligen. Verder kan je bankrekening
verzameld worden bij activiteiten. Deze zal bewaard worden totdat de activiteit afgelopen is. Dit
houdt in dat het evenement is geëvalueerd en afgesloten. Hierna zullen de gegevens vernietigd worden. De reden hiervoor is dat bij mogelijke terugbetaling de rekeningnummers van de deelnemers
nodig zijn om zo een bedrag terug te kunnen storten.
Paspoortgegevens
De paspoortgegevens die wij verzamelen zal worden bewaard zolang de organisatie en het ondernemen van de studiereis of wintersportreis loopt. Wanneer de reis volledig is afgesloten en geëvalueerd
zullen de gegevens vernietigd worden. De reden voor dit bewaartermijn is om zo het organiseren
van de reis goed te laten verlopen. Paspoortgegevens zijn in sommige gevallen nodig voor het
boeken van vervoer en het boeken van de accommodatie.
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COOKIEVERKLARING

Naam, studentnummer, en startdatum van de studie
De studiegerelateerde gegevens die wij verzamelen zullen wij bewaren totdat een lid of alumnus
zich uitschrijft en aangeeft om zijn/haar gegevens te vernietigd te hebben. De reden dat wij
dit bewaartermijn aanhouden is zodat wij onze ledenadministratie en het alumnibestand goed
bij kunnen houden. Ook hebben wij dit bewaartermijn aangenomen om zo de leden te kunnen
informeren over relevante activiteiten voor hun studie en jaar. Als laatste gebruiken wij deze
gegevens om de UvA een duidelijk beeld te geven door wie onze lezingen bezocht worden en wie
de leden zijn van de vereniging.
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Het delen van de persoonsgegevens met derden

Via werkt nauw samen met een aantal bedrijven en instanties. Dit zijn vooral instanties waarvan
wij de diensten gebruiken, zoals het hosten van onze websites en het verzenden van onze nieuwsbrief.
Wij delen jouw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen en voor het uitvoeren van de overeenkomst. Wij hebben verwerkingsovereenkomsten
met bedrijven om zo een goede beveiliging en betrouwbaarheid te waarborgen van jouw gegevens.
De verantwoordelijkheid van het verwerken van jouw gegevens blijft bij via liggen en niet bij
derden.
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Het beveiligen van jouw persoonsgegevens

De bescherming van jouw gegevens wordt zeer serieus genomen door via. Wij nemen passende
maatregelen om misbruik, verlies, verwerking, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen
en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Het is mogelijk voor jou om erop toe te zien dat wij
jouw gegevens goed beveiligingen. Dit is mogelijk door een mail sturen naar bestuur@svia.nl. Het
is ook mogelijk om jouw gegevens volledig te verwijderen via deze weg.
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Cookieverklaring

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op
het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker
van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet
inloggen zoals de onze. Wij maken dus ook gebruik van cookies om onze website goed te laten
werken.
Bij elk volgend bezoek van onze website lezen wij in de cookies bijvoorbeeld de voorkeuren die je
hebt doorgegeven of je inloggegevens. Hierdoor hoef je deze niet elke keer weer aan te geven en
kunnen wij de website gebruiksvriendelijker maken.
Functionele Cookies
Deze cookies zijn nodig om de site goed te laten werken en hier is geen toestemming voor vereist.
Het gaat hier namelijk om de cookies die voorkeuren opslaat en zorgt dat je sessie bewaard blijft
wanneer je inlogt.
Google tracking cookies
Deze cookies worden gebruikt om zo een duidelijk beeld te krijgen over de bezoekersstromen,
paginaweergaves, en verkeersbronnen. Google heeft het recht om deze informatie aan derden te
verschaffen indien Google hier wettelijk voor verplicht wordt. Hier hebben wij verder geen invloed
op.
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COOKIEVERKLARING

Google anonimiseert de informatie zoveel mogelijk die zij verzamelen. Zo wordt bijvoorbeeld jouw
IP-adres niet meegestuurd. Deze informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de VS. Bij
de Amerikaanse Ministerie van Handel is er een Privacy Shield-programma. Google verklaart dat
zij zich aan dit programma houden. Dit houdt in dat Google zorgt voor een passende bescherming
voor de verwerking van eventuele persoon.
Verwijderen van cookies
Het is mogelijk om je voor cookies af te melden. Dit doe je door naar jouw browserinstellingen
te gaan en daar kun je instellen dat jij geen cookies meer wil opslaan. Hier kan je ook de eerder
opgeslagen informatie verwijderen uit jouw geschiedenis.
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