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Dit document beschrijft het gebruik en verwerking van persoonsgegevens die worden voorzien aan
studievereniging DNA, hierna vermeld als ‘DNA’. DNA streeft ernaar de persoonsgegevens te
beschermen en ervoor te zorgen dat de verwerking van deze gegevens volgens dit document zal gaan.
DNA kan dit document te allen tijde aanpassen. Er wordt daarom geadviseerd dit document regelmatig te
controleren.

1. Contactgegevens DNA
DNA controleert regelmatig of de overeenkomst nog klopt. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn
kan je contact opnemen via:

www.studievereniging-dna.nl
De Boelelaan 1109
1081 HV Amsterdam
E-mail: info@studievereniging-dna.nl
Tel: +31621173088

2. Persoonsgegevens die DNA vraagt
Bij registratie als lid bij DNA, voor een activiteit die wordt georganiseerd of bij gebruik van de website
verzameld DNA persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verzameld voor verschillende
doeleinden die worden besproken in sectie 4. De volgende data wordt verzameld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Naam en achternaam
Studentnummer
Leerjaar
Geslacht
Ouder dan 18
E-mailadres
Telefoonnummer
Telefoonnummer ouder/verzorger
Naam en achternaam ouder/verzorger

Persoonsgegevens die worden gevraagd voor deelname aan een activiteit of reis worden alleen gebruikt
voor de activiteit of reis. Na een activiteit of reis worden de gevraagde persoonsgegevens verwijderd.
Persoonsgegevens moeten naar waarheid worden ingevuld.

3. Speciale persoonsgegevens
DNA verzameld geen gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Tenzij de ouder/verzorger toestemming
heeft gegeven. DNA kan niet verifiëren of een bezoeker van onze website ouder is dan 16 jaar. Mocht
iemand van overtuiging zijn dat er persoonsgegevens worden verzameld van iemand jonger dan 16 jaar
zonder toestemming van ouder/verzorger kan er contact worden opgenomen met info@studieverenigingdna.nl . DNA zal nagaan of dit klopt en indien nodig de persoonsgegevens verwijderen.

4. Doeleinde van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinde gebruikt, namelijk:
1. Naam en achternaam: Deze gegevens worden gebruikt om bij te houden wie er actief lid is zodat
zij kortingen en extra’s krijgen.
2. Studentnummer: Deze gegevens worden gebruikt om bij te houden wie er student is bij de
opleiding Life Sciences & Chemistry.

3. Leerjaar: Deze gegevens worden gebruikt om bij te houden in welk leerljaar een student zit.
4. Geslacht: Deze gegevens worden gebruikt om de juiste aanhef te gebruiken voor e-mails en voor
de pasvorm van bijvoorbeeld promotiemateriaal.
5. Ouder dan 18: Deze gegevens worden gebruikt om te onderscheiden of iemand minderjarig is of
niet in verband met de consumptie van alcohol.
6. E-mailadres: Deze gegevens worden gebruikt om informatie over activiteiten en reizen te
versturen. Ook zullen belangrijke besluiten die belangrijk zijn voor de leden worden verstuurd via
E-mail.
7. Telefoonnummer: Deze gegevens worden gebruikt voor noodgevallen tijdens de activiteiten en
reizen om contact te maken en iedereen in te lichten.
8. Telefoonnummer ouder/verzorger: Deze gegevens worden gebruikt voor noodgevallen waarbij
het thuisblijvers over moeten worden geïnformeerd.
9. Naam en achternaam ouder/verzorger: Deze gegevens worden gebruikt om, indien nodig, een
externe partij bij noodgevallen in te lichten.

5. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
DNA houdt persoonsgegevens niet langer dan nodig. Na een activiteit of reis worden alle extra
gevraagde persoonsgegevens verwijderd. De persoonsgegevens die worden opgeslagen tijdens de
registratie als lid worden behouden. Wanneer iemand zich uitschrijft zullen de persoonsgegevens een
jaar worden bewaard tenzij anders word gevraagd zoals beschreven in sectie 8.

6. Bevoegdheid
Het bestuur van DNA heeft toegang tot de persoonsgegevens die opgeslagen staan op Google Drive die
is afgeschermd voor onbevoegden. Persoonsgegevens die zijn opgeslagen vanwege een activiteit of reis
zullen door de voorzitter en commissieleden worden opgeslagen op Google Drive die is afgeschermd
voor onbevoegden. Het bestuur en commissieleden houden deze gegevens voor de genoemde doeleinde
en zullen deze na opzegging of verloop van activiteit of reis verwijderen.

7. Foto’s
Studievereniging DNA plaats foto’s en filmpjes van de activiteiten en reizen op de website
(www.studievereniging-dna.nl) of op social media die gemaakt zijn door aangewezen personen. Bij
deelname aan de activiteiten wordt toestemming gegeven om foto’s en filmpjes te plaatsen. Tijdens de
activiteiten kan de aangewezen persoon aangesproken worden om gemaakte foto’s te verwijderen of het
buiten beeld laten van de persoon zelf. Er kan een mail worden gestuurd naar info@studieverenigingdna.nl om foto’s en filmpjes te verwijderen van de website of social media. Bij dit emailadres kan tevens
worden gemeld dat foto’s en filmpjes van te voren worden verwijderd.

8. Inzien, veranderen of verwijderen
Jij hebt het recht om jou persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Je hebt het recht
op dataportabiliteit, wat betekent dat je een aanvraag kan doen om alle persoonsgegevens die DNA van
jou bezit naar jou of een aangewezen organisatie te sturen. Het aanvragen van inzage, correctie,
verwijdering of overplaatsing van jou persoonsgegevens kan naar info@studievereniging-dna.nl . Het
aanvragen van alle persoonsgegevens resulteert in het opzeggen van de lidmaatschap bij DNA. Om er
zeker van te zijn dat de aanvraag word gedaan door jou vragen we een kopie van je legitimatiebewijs
mee te sturen. Om jou privacy te beschermen mag je je foto, MRZ (machine readable zone), document
nummer en burgerservicenummer zwart maken. De aanvraag wordt zo snel mogelijk beantwoord binnen
vier weken.

9. Misbruik
DNA neemt het bewaren van jou persoonsgegevens erg serieus en zal passende maatregelen treffen.
Als je de indruk hebt dat jou persoonsgegevens niet veilig worden bewaard of worden gebruikt neemt dan
contact met ons op via info@studievereniging-dna.nl .

