Priva cy be le id Studievere nig ing Young Financials
Uw privacy vinden wij binnen de vereniging uitermate belangrijk. Daarom vragen wij enkel naar
informatie die noodzakelijk is voor de registratie als lid binnen de vereniging. Deze informatie
verwerken, behouden en beveiligen wij met zorg. In dit document kunt u nalezen hoe wij de privacy
belangen van onze leden, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei
2018, nastreven.
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Wat is ons doel?

Studievereniging Young Financials kent het doel ‘het behartigen van de belangen van studenten van
de studierichtingen Accountancy, Bedrijfseconomie (Finance & Controle) en Fiscaal Recht en Economie
(Finance, Tax and Advice) aan de Fontys Hogeschool Financieel Management in het ruimste zin van het
woord en het bevorderen van contacten tussen studenten onderling, tussen studenten en
docenten/medewerkers en tussen studenten/docenten/medewerkers en het bedrijfsleven’.
Dit doel proberen wij onder meer te bereiken door:
- Het verschaffen van informatie over actuele (economische) ontwikkelingen en vraagstukken
door middel van het organiseren van gastcolleges, lezingen en discussieavonden door mensen
uit het maatschappelijk leven of bedrijfsleven;
- Het organiseren van excursies naar bedrijven en instellingen;
- Het geven van voorlichting over de studierichtingen die de vereniging vertegenwoordigd, de
toekomstperspectieven voor afgestudeerden en de verdere studiemogelijkheden na afronding
van de studie;
- Het onderhouden van contacten met het toekomstig beroepenveld;
- Het onderhouden van contacten met oud-leden;
- Het streven naar samenwerkingen met soortgelijke verenigingen in Nederland;
- Het informeren over actuele (economische) ontwikkelingen via (sociale) media kanalen;
- Het organiseren van overige activiteiten, die een bijdrage kunnen leveren aan het doel van de
vereniging.

2

Welke gegevens vragen wij en waarom?

Om lid te worden van de vereniging dient u een aantal gegevens aan ons te verstrekken. Deze gegevens
zijn noodzakelijk om een juiste ledenadministratie te voeren en de faciliteiten vanuit te vereniging voor
u te verwezenlijken. Deze gegevens zijn:
- NAW-gegevens;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Emailadres-privé;
- Emailadres-school;
- Mobielnummer;
- IBAN-nummer;
- Datum van inschrijving;
- Studierichting.
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De bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk omdat:
NAW-gegevens, geslacht, e-mail, IBAN-nummer en datum van inschrijving – Deze informatie hebben
wij nodig om een juiste ledenadministratie te voeren, contributie te innen en u op de juiste wijze te
benaderen. Zoals u ziet vragen wij om twee e-mailadressen. Dit heeft de volgende reden: de
schoolemail wordt doorgaans vaker gecontroleerd op nieuwe berichten. Toch vragen wij uw privé
emailadres om het contact tussen ons te onderhouden, zodra u geen student of docent meer bent van
de school.
Geboortedatum – Aan de hand van deze informatie kunnen wij u leeftijd achterhalen. Deze informatie
hebben we nodig om u deelname te verlenen aan bepaalde activiteiten, waarbij bijvoorbeeld alcohol
wordt geschonken. Bij dit soort activiteiten is de wettelijke minimale leeftijd van 18 jaren van kracht.
Mobielnummer – De vereniging streeft ernaar om u op een zo snel mogelijke en duidelijke manier te
woord te staan wanneer dit nodig is. De communicatiemogelijkheid die door middel van het mobiele
nummer tot onze beschikking staat, is in onze optiek de ideale manier om goed en snel contact met
onze leden te verwezenlijken.
Studierichting – Deze informatie vragen wij aan u om te controleren of u geschikt bent om bepaalde
activiteiten bij te wonen. Sommige activiteiten zijn bijvoorbeeld enkel geschikt voor Accountancy
studenten.
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Nadere gegevens

Als lid van de vereniging kan het zo zijn dat wij u om nadere gegevens vragen. Deze gegevens vragen
wij alleen als deze noodzakelijk zijn. Te denken valt aan uw curriculum vitae (CV) om u in contact te
laten komen met bedrijven en/of kantoren. In zo’n situatie vragen wij toestemming en leggen wij uit
waarom wij u om nadere gegevens vragen.
Tevens kan het voorkomen dat u door deelname aan een activiteit op beeldmateriaal wordt
vastgelegd. Door deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging gaat u er mee akkoord dat de
foto's en/of video's worden gepubliceerd (op o.a. sociale media, flyers, advertenties en websites). Dit
geldt enkel voor foto’s en/of video’s. Wij verspreiden nooit, zonder toestemming, persoonlijke
gegevens, zoals bedoelt onder kop 2 en kop 3 eerste alinea, aan derden.
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Beveiliging

Alle gegevens die wij van u ontvangen verwerken en behouden wij met zorg. Dit houdt onder andere
in dat wij ons best doen om uw gegevens te beveiligen. Enkel personen die te maken hebben met uw
gegevens (bestuursleden) hebben hier toegang tot. Indien wij uw gegevens ter beschikking stellen aan
derden, eisen wij dat deze partijen net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan en dat zij enkel uw
gegevens gebruiken voor het doel waarvoor wij ze hebben ontvangen. Om de veiligheid van uw
gegevens te waarborgen maken we maandelijks een back-up. Deze back-ups worden een maand na
aanmaak verwijdert uit ons systeem. Uw gegevens blijven daardoor nooit langer dan twee maanden
na uitschrijving in ons bezit.
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Vormgeving

Privacy by design
De vereniging werkt met privacy by design. Dit houdt in dat wij bij het uitvoeren van onze activiteiten,
maar ook voor en na de activiteit, ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens goed worden beschermd.
Wij vragen bijvoorbeeld niet meer informatie dan wat noodzakelijk is. Tevens bewaren wij deze
informatie niet langer dan noodzakelijk is.
Privacy by default
Tevens werkt onze vereniging met privacy by default. Dit houdt in dat wij technische en
organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen. Wij streven ernaar om onze
systemen en activiteiten zo in te richten dat uw gegevens worden beschermt en enkel worden gebruikt
het specifieke doel te bereiken.

AVG-privacyrechten1
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-

Recht op inzage
o U heeft het recht om uw gegevens die wij in onze beschikking hebben op te vragen en
in te zien. U kunt ons vragen stellen waarom we over bepaalde gegevens beschikken
en aan wie we deze gegevens ter beschikking stellen.

-

Recht op rectificatie
o Dit geeft u het recht om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen en/of gegevens aan te
vullen. U bent zelf verantwoordelijk dat de gegevens die u aandraagt juist zijn en deze
actualiseert wanneer dit nodig is.

-

Recht op vergetelheid
o Dit recht houdt in dat wij verplicht zijn uw gegevens te verwijderen wanneer u hiernaar
vraagt. Dit is bijvoorbeeld van toepassing indien de gegevens niet meer nodig zijn of u
de toestemming van het gebruik intrekt.

-

Recht op dataportabiliteit
o Dit recht houdt in dat personen het recht hebben om de persoonsgegevens te
ontvangen die een organisatie van hen heeft.

-

Recht op beperking van verwerking
o Dit recht houdt in dat wij in bepaalde situaties gegevens niet mogen gebruiken of
verwerken. Bijvoorbeeld wanneer u in bezwaar treedt.

-

Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
o Indien wij een besluit maken op basis van automatisch verwerkte gegevens, heeft u
het recht dat wij met een menselijke blik uw aanvraag nogmaals moeten beoordelen.

-

Recht van bezwaar
o Dit recht stelt u tot de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verwerken van
uw persoonsgegevens.
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Dit is een beknopte weergave van de AVG-privacyrechten. Volledige informatie over deze rechten vindt u
hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten
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Contact?

Heeft u vragen over het privacy beleid van Studievereniging Young Financials? Of wilt u uw gegevens
wijzigen en/of aanvullen? Neem contact op door middel van een email te sturen naar het volgende
emailadres: secretaris@svyoungfinancials.nl
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Dit document is opgesteld in 2018 door Ferd Simons (secretaris) van Studievereniging Young Financials en gaat op 1 mei 2018 van kracht. Er kunnen geen
rechten worden ontleend aan type- en/of formuleringsfouten.

