Werktuigbouwkundige studievereniging het Koppel
Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch

Privacy verklaring Leden
Dit is de privacy verklaring van WTB s.v. het Koppel, werktuigbouwkunde studievereniging aan Avans
Hogeschool ’s-Hertogenbosch. In dit document willen wij je graag informeren over hoe wij omgaan
met persoonsgegevens, welke wij van je hebben en wat onze doeleinden met deze gegevens zijn.
Wij willen je erop wijzen wanneer je lid bent van deze studievereniging. Bij aanmelding van de studie
werktuigbouwkunde aan Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch is de student automatisch passief
lid. Onder passief lid verstaan wij dat iedere student van onze studie welkom is op evenementen
georganiseerd door WTB s.v. het Koppel. Dit brengt geen verplichtingen vanuit aan de
studievereniging. Een actief lid neemt deel uit van de organisatie van onze vereniging. Zij hebben de
mogelijkheid tot inbrenging van hun stem bij besluitvorming.
Wij vinden het belangrijk dat er goed omgegaan wordt met persoonsgegevens en ons transparant op
te stellen tegenover de werktuigbouwkundige studenten. Dit gaan wij als volgt doen:








Vermelden welke persoonsgegevens wij bewaren, gedurende welke periode.
Vermelden welke doeleinden wij hebben met deze gegevens.
Je gegevens niet door te geven aan bedrijven.
Je mag je gegevens altijd inzien, wijzigingen aanvragen en of aanvraag tot verwijdering.
Met het nemen van passende beveiligingsmaatregelen.
Met de mogelijkheid tot uitschrijving.
Erop attenderen dat je te allen tijden een klacht in kunt dienen bij de autoriteit
persoonsgegevens.

Gegeven
Adres
Instelling
E-mail
Website
Facebook
KVK nummer

Onderwijsboulevard 215,
5223 DE, ’s-Hertogenbosch
Avans Hogeschool
info@hetkoppel.nl
www.hetkoppel.nl
https://www.facebook.com/HetKoppel
17129442

Wie kunnen deze gegevens inzien?
De actieve leden en het bestuur van de studievereniging kunnen de persoonsgegevens inzien. De
docent vanuit de opleiding, verbonden aan de studievereniging, heeft ook inzage in tot de
persoonsgegevens. Zij hebben een contract ondertekend waarin staat dat zij zich zullen houden aan
de afspraken genoemd in dit document.
Inzage in deze persoonsgegevens is van belang om evenementen met structuur te organiseren en
soepel te laten verlopen. Nogmaals, wij hechten waarde aan het zorgvuldig omgaan met jouw
gegevens.

Snel naar:
Gebruik van persoonsgegevens
Doeleinden
Verstrekking aan derden
Inzage gegevens, aanpassen en of verwijdering
Autoriteit persoonsgegevens
Afmelden mail lijst
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Bewaartermijn persoonsgegevens
Cookies
Beveiliging
IT-systemen
Verwerkers & vrijwilligers
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Gebruik van persoonsgegevens
In deze paragraaf behandelen wij welke persoonsgegevens wij van jou in ons bezit hebben, wat wij
hiermee doen, wat derden partijen hiermee kunnen, hoe je deze kan inzien/aanpassen/ verwijderen
en hoelang deze bewaard worden. Deze gegevens worden bijgehouden in een ledenregister.
Doeleind
Het benaderen van
studenten om hen te
informeren over de
studievereniging.

Persoonsgegevens
Voornaam
Achternaam
Leerjaar
Studie e-mailadres

Via
Het onderwijsbureau
(in het verleden).
Via Blackboard
(heden).

Het benaderen van
studenten om hen uit te
nodigen voor
verenigingsevenementen.

Voornaam
Achternaam
Leerjaar
Studie e-mailadres

het onderwijsbureau
(in het verleden).
Via Blackboard
(heden).

Het organiseren van
evenementen. Via
persoonsgegevens
kunnen wij inventariseren
wie er komen en wat de
opkomst zal zijn.
Het benaderen van
studenten om hen uit te
nodigen voor
sponsorevenementen.

Voornaam
Achternaam
Leerjaar
Studie e-mailadres

Het onderwijsbureau
(in het verleden).
Via Blackboard
(heden).

Voornaam
Achternaam
Leerjaar
Studie e-mailadres

Het onderwijsbureau
(in het verleden).
Via Blackboard
(heden).

Het benaderen van
studenten om hen te
informeren over
sponsorbedrijven.

Voornaam
Achternaam
Leerjaar
Studie e-mailadres

Het onderwijsbureau
(in het verleden).
Via Blackboard
(heden).

Ter benadering na
beëindiging lidmaatschap.
Bijvoorbeeld reünie.

Voornaam oud lid
Achternaam oud lid
E-mailadres
Telefoonnummer

Persoon in kwestie.

Promotie van de studie
vereniging. Dit zal gaan
via de Facebook, website
en het verenigingsblad.
Het weten welke
studenten speciale
voorkeuren hebben bij
evenementen.
Om onze digitale
dienstverlening te
verbeteren.

Foto’s
Video’s

Beeldopname
apparatuur.

Maximaal twee
jaar na opname.

(Etens)voorkeuren

Inschrijfformulieren

Maximaal twee
jaar na opgeven.

Cookies (zie Cookies)
Ip-gegevens

Toestemming

Iedere keer dat
onze website
geopend wordt.
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Bewaartermijn
Maximaal twee
jaar tot na
uitschrijving en of
behalen diploma
studie.
Maximaal twee
jaar tot na
uitschrijving en of
behalen diploma
studie.
Maximaal twee
jaar tot na
uitschrijving en of
behalen diploma
studie.
Maximaal twee
jaar tot na
uitschrijving en of
behalen diploma
studie.
Maximaal twee
jaar tot na
uitschrijving en of
behalen diploma
studie.
Onbeperkte tijd
met toestemming

2

Werktuigbouwkundige studievereniging het Koppel
Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch

Informatiepunt
Om iedere student te helpen bij zijn of haar persoonsgegevenskwesties, hebben wij een
informatiepunt opgesteld. Met dit punt kun je contact opnemen via secretaris@hetkoppel.nl

Doeleinden
Via de bovenstaande tabel hebben wij onze doeleinden schematisch weergegeven, in deze paragraaf
willen wij iets dieper ingaan op wat wij met jouw persoonsgegevens willen doen.
Wij willen onze studenten graag benaderen over het doen en laten van de studievereniging,
uitnodigen voor onze evenementen en informatie verstrekken over onze sponsoren. Dit laatste
puntje voeren wij uit om onze studenten bekender te maken met het aankomende werkveld. Ook
willen wij onze studenten verbreden buiten de studie met de activiteiten van sponsorende bedrijven.
Tijdens het inschrijven voor een activiteit vragen wij wel eens om je voorkeur op te geven, denk
hierbij bijvoorbeeld aan vegetarisch of halal voedsel. Dit helpt ons om de evenementen soepel te
laten verlopen en ieder zijn wensen te behartigen.
Wanneer een actief lid zich uitgeschreven heeft van de opleiding, is voorgeschreven zijn of haar
gegevens te verwijderen. In toekomst zal het voor kunnen komen dat de studievereniging een reünie
wilt organiseren, of de oud-leden uit wilt nodigen voor een evenement, dan komen de
persoonsgegevens van deze actieve leden van pas. Bij deze leden zal toestemming gevraagd worden
voor het bewaren van hun gegevens.

Social media
Om ons als studievereniging te profileren als “actief” naar studenten en bedrijven plaatsen wij foto’s
en video’s op onze website en Facebook. Wij kiezen deze foto’s en video’s zorgvuldig uit zodat
ongepaste foto’s en video’s niet gepubliceerd zullen worden. Mocht je een foto of video graag
verwijdert hebben, kan je dit aangeven bij ons Informatiepunt. Onze foto’s en video’s worden om de
twee jaar ververst.
Via onze promotie voor evenementen (denk hierbij aan mails, posters en dergelijke) geven wij aan
dat er foto’s en video’s gemaakt kunnen worden op het desbetreffende evenement. Op het
desbetreffende evenement wordt hier nogmaals op gewezen, ook worden studenten erop gewezen
dat deze foto’s gepubliceerd kunnen worden.

Verstrekking aan derden
Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen wij nooit persoonsgegevens delen met bedrijven, tenzij dit
wettelijk verplicht is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.
Foto’s en video’s worden op Facebook en op onze website geplaatst, dit kan opgevat worden als
delen met derden. Hiervoor wordt verwezen naar Social media.

Inzage gegevens, aanpassen en of verwijdering
Je hebt recht op inzage, het aanpassen van – en of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Dit kan
in samenwerking worden geregeld met het Informatiepunt. Ook heb je het recht van verzet tegen
bepaalde bewerkingen.
Wanneer je je gegevens laat verwijderen bij ons, uitschrijven als lid, dan kunnen wij jou geen toegang
verlenen tot onze evenementen. Deze immers voor leden van de studievereniging.
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Autoriteit persoonsgegevens
Mochten we in samenwerking met jou niet jouw klachten en of wensen kunnen vervullen dan kun je
altijd terecht bij autoriteit persoonsgegevens.

Afmelden mail lijst
Mocht je van ons geen mailtjes meer willen ontvangen, dan kun je dit door middel van de link
onderaan onze e-mails in werking zetten. Dit houdt wel in dat je niet meer op de hoogte gehouden
wordt over onze evenementen en dergelijke.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens tot maximaal twee jaar na uitschrijving van de studie. Als jij je
persoonsgegevens graag in ons bestand wil houden (denk hierbij aan doeleinden zoals een reünie)
dan is dit in overleg mogelijk.
Als wij graag jouw gegevens willen bewaren (denk hierbij aan een reünie) dan zullen wij hiervoor jou
benaderen om toestemming te vragen.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies bij het bezoeken van onze website.

Beveiliging
De website maakt momenteel gebruik van een IPV4 beveiliging, deze wordt aangevuld met een SSL
verklaring. Documenten waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen worden beveiligd met een
wachtwoord. Om toegang te verkrijgen naar de web mail is een wachtwoord vereist, dit geldt
evenals de toegang achter de website en het social media platform.

IT-systemen
Om onze gegevens te bewaren maken wij gebruik van de volgende systemen:







Webmail (gehost door No.dots)
Website (gehost door No.dots)
Microsoft office
Dropbox
Facebook
Stack

Verwerkers & vrijwilligers
Met verwerkers en vrijwilligers wordt een overkomst gesloten waarin staat dat zij persoonsgegevens
niet mogen delen en de genoemde zorgvuldigheid in acht nemen.

Aanpassingen van dit document
Dit document kan op ieder moment aangepast worden, dit zal gecommuniceerd worden.
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