PRIVACYBELEID VAN STUDIEVERENIGING TILIA

Hieronder vind je het Privacybeleid van Studievereniging Tilia (hierna: “Tilia”). Dit
Privacybeleid heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verzameld of gebruikt
door Tilia. Met deze verklaring krijg je een duidelijk beeld van hoe Tilia omgaat met je
gegevens. Tilia vindt het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van haar leden
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Daarnaast willen wij
open en transparant zijn over de wijze waarop je gegevens worden verwerkt.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
STUDIEVERENIGING ULC TILIA
Adres: Janskerkhof 2-3a, 3512 BK Utrecht
Telefoon: +31 30 253 70 08
KvK nummer: 56671849.

Het bestuur van Tilia draagt zorg voor de naleving van dit Privacybeleid. Het
verantwoordelijke bestuurslid (huidig: Mathijs Theodoridis) wat betreft gegevensbescherming
is bereikbaar via vicepraeses@ulctilia.nl.

Wettelijke basis: toestemming van leden, overeenkomst met de universiteit

2. Doelmatige gegevensverwerking
2.1 In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens van alle
leden verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;
b) adresgegevens;
c) mobiel telefoonnummer;
d) studentnummer;
e) werkgroepnummer;
f) persoonlijk e-mailadres en e-mailadres van de Universiteit Utrecht.
2.2 De volgende persoonsgegevens worden van sommige leden optioneel verwerkt, als zij
deel wensen te nemen aan bepaalde activiteiten aangeboden door Tilia of gebruikmaken van
het betalingssysteem op de website van Tilia:
a) Curricula Vitae;
b) IBAN;
c) Betaalgegevens.
2.3

De volgende persoonsgegevens kunnen van alle leden eventueel verwerkt worden:
a. Foto’s.

2.4

Tilia verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
a) voor- en achternamen, adresgegevens, studentnummers, werkgroepnummers,
telefoonnummers en e-mailadressen worden gebruikt voor contact over het
lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor verstrekking van de door een
lid aangevraagde informatie of het afhandelen van de door een lid verkregen
informatie;
b) voor- en achternamen, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen worden
gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en
activiteiten van Tilia;
c) het geslacht van leden wordt gebruikt om onder andere kamerindelingen te maken bij
activiteiten;
d) voor- en achternamen en het werkgroepnummer worden gebruikt in de almanak als
onderdeel van het ‘smoelenboek’.

2.5

Tilia verwerkt de in sub 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende

doeleinden:
a) Curricula Vitae van leden worden gebruikt met het doel van werving en selectie,
mede door externe bedrijven of organisaties. Direct na de werving en selectie zullen
de CV’s verwijderd worden;
b) IBAN en betaalgegevens worden verzameld voor de financiële administratie van Tilia.
2.6
Tilia verwerkt de in sub 2.3 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
a) Het plaatsen van foto’s op www.ulctilia.nl in het deel dat louter zichtbaar is voor leden
van studievereniging Tilia;
b) het incidenteel plaatsen van foto’s op sociale media kanalen van studievereniging
Tilia. Wanneer individuele leden hier bezwaar tegen hebben, kun zij zich melden bij
het verantwoordelijke bestuurslid. De foto in kwestie zal dan zo snel mogelijk van de
sociale media kanalen verwijderd worden.

3. Bewaartermijnen
Tilia verwerkt en bewaart persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot
maximaal een jaar na beëindiging van dit lidmaatschap, tenzij wettelijk een andere
bewaartermijn vastgesteld is. Na deze termijn worden de persoonsgegevens vernietigd. Het
uitgangspunt dat gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard worden, wordt door Tilia
hiermee gevolgd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van persoonsgegevens heeft Tilia passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen. Het bestuur van Tilia heeft toegang tot deze
gegevens. Onbevoegde personen hebben geen toegang tot gegevens van de leden.

4.2 Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt Tilia gebruik van diensten van
derden. Met deze verwerkers is een verwerkersovereenkomst gesloten.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via het bestuur van Tilia (e-mail: vicepraeses@ulctilia.nl ) kan een lid een verzoek
indienen om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te
verwijderen. Tilia zal het verzoek in behandeling nemen en het lid, binnen een maand na
ontvangst, hierover informeren.
5.2 Indien een lid bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van zijn/haar
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan het lid eveneens contact opnemen met het
bestuur.
5.3 Ook indien een lid klachten heeft over de wijze waarop Tilia zijn/haar
persoonsgegevens verwerkt of zijn/haar verzoeken behandelt, kan een lid contact opnemen
met het bestuur.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht
aan het verantwoordelijke bestuurslid, de vice-praeses van Tilia (e-mail:
vicepraeses@ulctilia.nl).

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden op passende wijze bekend
gemaakt. Wij adviseren het Privacybeleid regelmatig te bekijken.

