Privacy Statement
De studievereniging Archaeopteryx vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met
persoonsgegevens. Zij zet zich in om deze gegevens zo juist mogelijk te verwerken en uw privacy zo
goed mogelijk te bewaren. Zij houdt zich aan de voorwaarden gesteld in de Europese privacywet, de
‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming’
(AVG).
1. Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid
De studievereniging Archaeopteryx is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Archaeopteryx vindt
het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van haar leden en adviseurs met zorgvuldigheid worden
behandeld en beveiligd. Daarbij willen wij open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden
verwerkt. In alle gevallen houden wij ons aan de eisen van de AVG.
2. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt?
● Administratie; secretarieel en financieel
● Vrijgeven van Capita Selecta punten
● Informatievoorziening
3. Van wie verzamelt Archaeopteryx persoonsgegevens?
● Leden der Archaeopteryx
● Commissie- en werkgroepleden
● Ereleden
● Adviseurs
● Sponsoren
● Externe relaties (studie- en studentenverenigingen)
● Nul-abonnementen
● Oud-bestuursleden
4. Welke persoonsgegevens verzamelt Archaeopteryx?
● NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
● Studentnummer
● Telefoonnummer
● Rekeningnummer (IBAN)
● Aanvangsjaar studie Diergeneeskunde
● Geboortedatum
● Geslacht
● E-mailadres
● Beelden (foto’s en video’s)
Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van post, belangrijke informatie, het incasseren
van contributie, het versturen van de digitale nieuwsbrief en de Archaeopteryx Veterinaris en het
toekennen van Capita Selecta punten.
5. Wie heeft toegang tot uw gegevens?
● Het bestuur van Archaeopteryx heeft toegang tot hierboven genoemde persoonsgegevens
om de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens te kunnen naleven.
● Een derde kan op aanvraag en met goedkeuring van het bestuur der Archaeopteryx toegang
krijgen tot noodzakelijke gegevens. Dit gebeurt alleen in overeenstemming met deze
Privacyverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

●

Voor het verzenden van de digitale nieuwsbrief wordt het programma Mailchimp gebruikt.
Hier worden de e-mailadressen van alle leden die de nieuwsbrief ontvangen ingevoerd.

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Zolang u lid blijft van Archaeopteryx bewaren wij uw gegevens in een ledenbestand, tenzij u bezwaar
maakt. Deze gegevens worden gebruikt voor bovenstaande doeleinden. Wanneer u zich uitschrijft,
worden uw gegevens bewaard in een uitschrijvingenbestand, uw gegevens worden dan niet meer
gebruikt voor de genoemde doeleinden.
7. Hoe kunt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?
U heeft het recht om uw gegevens in te zien en te corrigeren op elk gewenst moment. Bij het
inschrijven geeft u actief aan akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens door
Archaeopteryx. Deze toestemming kunt u op elk moment intrekken. Vanaf dit moment ontvangt u
geen info, nieuwsbrief en/of AV meer. Opvragen of wijzigingen aanbrengen aan uw persoonsgegevens
kan door middel van het sturen van een e-mail naar info@archaeopteryx-online.com.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, mits er geen betalingen van u
openstaan.
8. Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze
privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor een bericht sturen naar
info@archaeopteryx-online.com.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 8-11-2022. Archaeopteryx heeft het recht om
wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij raden u aan om deze privacyverklaring
periodiek te controleren op eventuele wijzigingen.

