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Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch

Privacy verklaring Sponsorbedrijven
Dit is de privacy verklaring van WTB s.v. het Koppel, werktuigbouwkunde studievereniging aan Avans
Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. In dit document willen wij u graag informeren over hoe wij omgaan
met persoonsgegevens, welke in ons bezit zijn en wat onze doeleinden met deze gegevens zijn.
Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met persoonsgegevens en ons
transparant op te stellen tegenover onze sponsoren. Dit gaan wij als volgt doen:







Vermelden welke persoonsgegevens wij bewaren, gedurende welke periode.
Vermelden welke doeleinden wij hebben met deze gegevens.
Uw gegevens niet te delen met derden, wel worden logo’s verspreid bij de promotie van de
sponsoren en adresgegevens in het geval van een excursie.
Wij bieden u de mogelijkheid uw gegevens te allen tijde in te zien, wijzigingen aan te vragen
en of verwijdering van gegevens aan te vragen.
Met het nemen van passende beveiligingsmaatregelen.
Erop attenderen dat u ten alle 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?
Leden binnen de organisatiestructuur en het bestuur van de studievereniging kunnen de
persoonsgegevens inzien. 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 de samenwerking tussen de sponsor en de
studievereniging te waarborgen.

Snel naar:
Gebruik van persoonsgegevens
Informatiepunt
Doeleinden
Social media
Verstrekking aan derden
Inzage gegevens, aanpassen en of verwijdering
Autoriteit persoonsgegevens
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Gebruik van persoonsgegevens
In deze paragraaf wordt behandeld welke persoonsgegevens wij in ons bezit hebben, wat wij
hiermee doen, wat derden partijen hiermee kunnen, hoe u deze kan inzien/aanpassen/ verwijderen
en hoelang deze bewaard worden. Deze gegevens worden bijgehouden in een sponsordatabase.
Tabel 1, Overzicht persoonsgegevens en doeleinden

Doeleind
Contact onderhouden
en informatie wisselen

Sponsorbedrijf
promoten

Vastleggen
overeenkomst

Persoonsgegevens
 Voor- en achternaam
contactpersoon
 E-mailadres
contactpersoon
 Telefoonnummer
contactpersoon
 Bedrijfsgegevens
 Logo



Promotie van de studie
vereniging.
Via Facebook, website
en het verenigingsblad




Om onze digitale
dienstverlening te
verbeteren




Handtekening
ondertekenaar contract

Foto’s
Video’s

Cookies (zie Cookies)
Ip-gegevens

Via
Verstrekt vanuit
het desbetreffende
bedrijf

Bewaartermijn
Tot maximaal twee
jaar na opzegging
sponsorovereenkomst
Onbepaalde tijd met
toestemming

Verstrekt vanuit
het desbetreffende
bedrijf

Tot maximaal twee
jaar na opzegging
sponsorovereenkomst

Verstrekt vanuit de
desbetreffende
persoon

Onbepaalde tijd met
toestemming
Tot maximaal twee
jaar na opzegging
sponsorovereenkomst

Beeldopname
apparatuur

Onbepaalde tijd met
toestemming
Maximaal twee jaar na
opname

Verstrekt vanuit
het desbetreffende
bedrijf

Onbepaalde tijd met
toestemming
Iedere keer dat onze
website geopend
wordt

Informatiepunt
Om iedere u te helpen bij uw mogelijke persoonsgegevenskwestie, hebben wij een informatiepunt
opgesteld. Met dit punt kun u contact opnemen via secretaris@hetkoppel.nl
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Doeleinden
In Tabel 1 zijn onze doeleinden schematisch weergegeven, in deze paragraaf willen wij toelichten wat
onze doeleinden zijn met uw persoonsgegevens.
Wij zijn graag in contact met onze sponsoren. Om deze samenwerking te waarborgen zijn enige
contactgegevens van belang. Om twee jaar na beëindiging sponsorovereenkomst het contact te
kunnen behouden, zal toestemming gevraagd worden uw gegevens voor onbepaalde tijd te
administreren.
Het logo van uw bedrijf presenteren wij aan onze studenten op onder andere promotie materiaal en
doormiddel van website.
Onder iedere sponsorovereenkomst is een handtekening noodzakelijk. Deze sponsorcontracten
hebben wij fysiek en digitaal opgeslagen, om onze administratie op orde te houden. Om het archief
bestaande te houden, bewaren wij deze contracten graag voor onbepaalde tijd. Hiervoor zal uw
toestemming gevraagd worden.

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 selecteren dit beeldmateriaal zorgvuldig zodat
ongepaste foto’s en video’s niet gepubliceerd zullen worden. Mocht u een foto of video graag
verwijderd zien, 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. Bij aanvang dit
evenement zal expliciet gevraagd worden of het vast leggen van beelden en het publiceren van deze
is toegestaan.

Verstrekking aan derden
Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen wij nooit uw 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
U heeft het recht tot inzage, het aanpassen van – en of verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit
kan in samenwerking worden geregeld met het Informatiepunt. Ook beschikt u over het recht van
verzet tegen bepaalde bewerkingen.

Autoriteit persoonsgegevens
Mocht het blijken dat we in samenwerking met u, uw klachten en of wensen niet kunnen vervullen
dan verwijzen wij u door naar autoriteit persoonsgegevens.
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Bewaartermijn persoonsgegevens
Na beëindiging sponsorovereenkomst bewaren wij persoonsgegevens tot maximaal twee jaar. Om
contact te kunnen behouden, bewaren wij graag uw gegevens. In het contract zal een artikel
verwerkt worden waarin hiertoe toestemming gevraagd word, voor een periode gedurende
onbepaalde tijd.

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.
Fysiek opgeslagen documenten worden bewaard in een kast beveiligd door middel van een slot. Deze
kast bevindt zich in een ruimte, gedeeld met meerdere studieverenigingen op Avans Hogeschool,
vergrendeld door middel van een elektronisch slot.

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

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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