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Studievereniging Communiqué, gevestigd aan  

 

Cubicus, room B105 

De Zul 10 

7522 NJ Enschede 

Netherlands  

 

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van 

www.sacommunique.nl zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens 
 

Bezoekadres; De Zul 10, 7522 NJ Enschede (Cubicus, room B105) 

 

Postadres; Postbus 217, 7500 AE Enschede (t.a.v. Studievereniging Communiqué, 

Cubicus, room B105) 

 

Telefoonnummer; +3153 489 4461 

 

Website; https://www.sacommunique.nl  

 

KVK Nummer; 40077014 

 

 

P.H.J. (Pim) Vriens is de Functionaris Gegevensbescherming van Studievereniging 

Communiqué.  Hij is te bereiken via secretary@communique.utwente.nl 

 

Datum van publicatie; 25 mei 2018 

Versie (status); 1.0 
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1. Inleiding 
Dit document beschrijft hoe de gegevensverwerking van Studievereniging Communiqué 

verloopt. De gegevensverwerking omvat alle persoonsgegevens van de leden van 

Studievereniging Communiqué. De persoonsgegevens worden opgeslagen in de 

ledenadministratie, en worden verwerkt door de bestuurders van Studievereniging 

Communiqué.  

2. Beschrijving van de gegevensverwerking 
Studievereniging Communiqué verwerkt persoonsgegevens omdat leden gebruik maken 

van hun diensten en/of omdat zij deze gegevens zelf aan Studievereniging Communiqué 

verstrekt. 

 

2.1 Grondslag 

Het verwerken van de ledenadministratie is rechtmatig, op basis van de volgende 

grondslag: 

 

Artikel 6, lid 1a van de AVG, een lid van Studievereniging Communiqué verleent toegang 

aan verwerkingsverantwoordelijke studievereniging Communiqué voor het verwerken 

van ledenadministratie.  

 

2.2 Betrokken gegevens 

2.2.1 Gegevens uit externe bron 

Studievereniging Communiqué maakt geen gebruik van gegevens uit externe bronnen. 

Alle aanwezige persoonsgegevens worden door de leden zelf aangeleverd, en met 

uitzondering van de verplichte gegevens hebben zij zelf de hand in welke gegevens zij 

verstrekken.  

 

2.2.2 Gegevens ledenadministratie 

Hieronder kan een overzicht worden gevonden van de persoonsgegevens die 

Studievereniging Communiqué van haar leden verwerkt. Deze zijn voorzien van een 

korte toelichting. 

 

- Voor- en achternaam (Verplicht) 

o Om een lid te identificeren is de voor- en achternaam nodig. Identificatie is 

nodig bij onder andere boekenverkoop, mailing, deelname aan activiteiten 

en incasso’s.  

- Initialen 

o Om een lid te identificeren zijn de initialen nodig. De initialen dienen te 

worden bewaard omwille van de belastingdienst.  

- Studentnummer (Verplicht) 

o Het studentnummer wordt gebruikt om te bevestigen dat het lid studeert 

aan de Universiteit Twente. Daarnaast is het studentnummer gelijk aan de 

inlognaam van het lid, en wordt het gebruikt om incasso’s te bevestigen. 

- Geslacht (Verplicht) 
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o Voor de compleetheid van de ledenadministratie en de identificatie van 

het lid is het belangrijk om het geslacht van het lid te weten.  

- Geboortedatum 

o De geboortedatum van een lid is nodig om te weten of een lid deel kan 

nemen aan een alcohol-gerelateerde activiteit, maar ook om te weten of 

het lid 16 jaar of ouder is. Meer informatie hierover kan worden gevonden 

in artikel 2.3.  

- Adresgegevens 

o Adresgegevens zijn nodig voor communicatie per post. Denk hierbij aan 

de kerstkaart voor actieve leden, maar ook communicatie met 

oudbestuurders.  

- Foto  

o Een foto kan door het lid worden toegevoegd om zijn account te 

completeren. Deze wordt onder andere weergegeven op het account van 

het lid, maar ook in de online almanak of bij comments.  

 

- Mobiel telefoonnummer 

o Het telefoonnummer van een lid wordt gebruikt om contact met het lid op 

te nemen. Denk hierbij aan het verstrekken van informatie over 

activiteiten, maar ook ter herinnering wanneer niet op mail wordt 

gereageerd. 

- Thuis telefoonnummer 

o Wanneer het mobiele nummer niet werkt, of het lid geen mobiel nummer 

heeft, is het handig om via het thuis telefoonnummer contact met het lid 

te kunnen hebben. Vandaar dat ook het thuistelefoonnummer kan 

worden toegevoegd. 

- E-mailadres (Verplicht) 

o Het e-mail adres is nodig als primair communicatiemiddel. Informatie over 

activiteiten, incasso’s, de maandelijkse nieuwsbrief, uitnodigingen voor 

ALV’s en algemene communicatie gebeurt via email.  

 

- IBAN / Rekeningnummer (Verplicht) 

o Het IBAN-nummer is nodig voor incasso’s, zoals de jaarlijkse 

lidmaatschapsbijdrage en deelnemersbijdrages voor activiteiten.  

- BIC (Verplicht voor internationale leden) 

o Om ook bij buitenlandse leden incasso’s te kunnen doen, is het nodig om 

van hen het BIC nummer te hebben. Zo kunnen zij ook volledig lid zijn bij 

studievereniging Communiqué. 

 

- Nationaliteit (Verplicht) 

o Om de communicatie naar het lid zo optimaal mogelijk te laten verlopen, 

is het van belang te weten of het lid van Nederlandse of internationale 

afkomst is.  

- Handtekening van het lid (Verplicht) 
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o De handtekening van het lid dient te zijn gezet op de ‘Mandate for 

recurrent collections’. Dit bestand dient te zijn voorzien van een 

handtekening voordat het lidmaatschap in gaat.  

 

- Het al dan niet lid zijn van een andere studievereniging 

o Om te bepalen of een lid primair of secundair lid is, en dus in aanmerking 

komt voor 50% korting op zijn lidmaatschap, is het van belang om te 

weten of een student lid is van een andere studievereniging. Indien dit het 

geval is, betaalt de student 50% minder lidmaatschapsbijdrage dan 

primaire leden van Studievereniging Communiqué.  

- Het al dan niet akkoord gaan met de online voorwaarden van lidmaatschap van 

Studievereniging Communiqué (Verplicht) 

o Het lid dient online aan te vinken akkoord te gaan met de voorwaarden 

van studievereniging Communiqué. Dit is verplicht, als een lid hier niet 

mee akkoord gaat, zal het niet mogelijk zijn om lid te worden.  

- Het al dan niet zichtbaar zijn van gegevens van het lid in de online almanak, meer 

gespicificeerd het zichtbaar zijn van adressgegevens, telefoonnummer(s), email 

adres(sen), geboortedatum en/of overige informatie.  

o Voor hierboven opgesomde gegevens is het mogelijk toestemming te 

geven omtrent publicatie hiervan. Andere ingelogde leden hebben dan 

toegang tot deze gegevens.  

- Het al dan niet willen ontvangen van mailing 

o Een lid kan kiezen of hij/zij mail wil ontvangen. Dit betreft mailing buiten 

de nieuwsbrief om.  

- Het al dan niet willen ontvangen van SMS berichten 

o Het lid kan kiezen of hij/zij SMS berichten wil ontvangen. Hierin staat 

informatie over activiteiten en evenementen.  

- Het al dan niet willen ontvangen van bevestigingen van deelname aan events 

o Een lid kan kiezen of hij/zij mail wil ontvangen omtrent activiteiten waar 

deze voor ingeschreven is. Dit betreft mailing zoals een 

inschrijfbevestiging, uitschrijfbevestiging of mailing omtrent aanpassingen 

van de activiteit. 

- Het al dan niet willen ontvangen van notificaties omtrent comments die het lid 

heeft geschreven 

o Een lid kan kiezen of hij/zij mail wil ontvangen omtrent comments die hij 

heeft geplaatst op de website. Wanneer iemand hierop reageert, kan het 

lid hier indien gewenst een notificatie van ontvangen via email.  

 

- In welke ‘groep(en)’ een lid zit. 

o Leden kunnen worden geplaatst in groepen, zodat communicatie 

gemakkelijker verloopt. Denk aan groepen zoals in welk bestuur of welke 

commissie een lid zit / heeft gezeten. Informatie van groepen is zichtbaar 

alle leden in deze groep. 

- Bij welke activiteiten een lid aanwezig was en zal zijn 

o In het activiteitenoverzicht wordt bijgehouden naar welke activiteiten een 

lid is gegaan. Deze informatie wordt gebruikt om incasso’s op te stellen, 
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maar ook om feedback over deze activiteit te kunnen verzamelen. Zowel 

bestuurders als leden zelf hebben hier toegang tot.  

- Welke mailing een lid heeft ontvangen 

o In het communicatieoverzicht wordt bijgehouden welke mailing een lid 

heeft ontvangen. Deze informatie is erg waardevol voor het bestuur, zo is 

voor hen duidelijk of het lid op de hoogte is van activiteiten en of deze de 

mail gelezen heeft.  

 

Bovenstaande persoonsgegevens behoren toe aan de leden van Studievereniging 

Communiqué, ofwel personen die ofwel via een papieren lidmaatschapsformulier dan 

wel het online-lidmaatschapsformulier lid zijn geworden. Wanneer ‘Verplicht’ is 

toegevoegd, betekent dat dat de gegevens verplicht moeten worden ingevuld, indien dit 

er niet staat is een lid vrij om deze toe te voegen/te accepteren dan wel weg te laten / 

niet te accepteren.  

 

2.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens  

De website van Studievereniging Communiqué heeft niet de intentie gegevens te 

verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming 

hebben van ouders of voogd. Echter kan Studievereniging Communiqué niet 

controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar oud is. Ouders worden dan ook 

aangeraden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 

voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 

toestemming. Indien u ervan overtuigd bent dat studievereniging Communiqué zonder 

die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem 

dan contact op via secretary@communique.utwente.nl, dan wordt deze informatie 

verwijderd. 

3. Privacyrechtelijke rol 
Studievereniging Communiqué bepaalt het doel van de verwerking van de 

persoonsgegevens. Dat maakt Studievereniging Communiqué de 

verwerkingsverantwoordelijke. Persoonsgegevens zullen enkel door Studievereniging 

Communiqué verwerkt worden, meer specifiek door de bestuurders van de 

studievereniging, zoals aangesteld tijdens een Algemene Leden Vergadering. 

Bestuurders van Studievereniging Communiqué zijn verantwoordelijk voor de 

persoonsgegevens van leden en zijn de enigen die hier toegang tot hebben.  

 

3.1 Verwerkingsdoelen 

Studievereniging Communiqué verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Doel Voorbeeld(en) Persoonsgegevens 
Financiele afhandelingen - Lidmaatschapsbijdrage 

incasseren 

- Activiteitsbijdrage 

incasseren 

- Overmaken declaraties 

door leden 

- Bankrekeningnummer 

- Voor- en achternaam 

- Emailadres 

- Studentnummer 

- Het al dan niet lid zijn van 

een andere studievereniging 
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Verzenden maandelijkse 

nieuwsbrief 

Nvt.  - Voor- en achternaam 

- Emailadres 

- Het al dan niet willen 

ontvangen van de 

nieuwsbrief 

Communicatie naar leden - Bellen / SMS’en / 

WhatsAppen / e-mailen 

omtrent activiteiten 

- Bellens / SMS’en / 

Whatsappen / e-mailen 

om onze dienstverlening 

uit te kunnen voeren 

- Voor- en achternaam 

- Email adres 

- Telefoonnummer 

- Het al dan niet willen 

ontvangen van mailing 

(de mogelijkheid tot) het 

aanmaken van een 

account 

- Aanmelden voor 

activiteiten 

- Vinden van 

samenvattingen 

- Toegang tot foto’s van 

activiteiten 

- Studentnummer 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Email adres 

- Rekeningnummer 

(de mogelijkheid tot) het 

aanschaffen van 

studieboeken met korting 

 

Wordt toegevoegd zodra contact is geweest met Study Store 

-  

Het zo optimaal mogelijk 

naar de persoonlijke 

voorkeuren van het lid 

handelen  

- Zo efficient mogelijk 

communiceren naar leden 

- Het al dan niet zichtbaar zijn 

in de online almanak 

- Het al dan niet willen 

ontvangen van mailing/SMS 

berichten 

- Het al dan niet willen 

ontvangen van bevestigingen 

van deelname aan events 

- Het al dan niet willen 

ontvangen van notificaties 

omtrent comments die een 

lid heeft geschreven 

- In welke ‘groep(en)’ een lid 

zit. 

- Bij welke activiteiten een lid 

aanwezig was en zal zijn 

- Welke mailing een lid heeft 

ontvangen 

- De status van het lid 

(aspirant etc) 

 

3.2 Geautomatiseerde besluitvorming 

Studievereniging Communiqué neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde 

verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het 

gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, 

zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurder van Studievereniging 

Communiqué) tussen zit.  

 

4. Bewaren van persoonsgegevens 
Studievereniging Communiqué bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig 

is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 
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Studievereniging Communiqué hanteert de volgende bewaartermijnen voor de 

volgende persoonsgegevens: 

 

4.1 Bewaartermijnen 

Doel Gegevens Bewaartermijn Manier van bewaren 
Financiële 

afhandeling 

Bankrekeningnummer 

Voor- en achternaam 

Emailadres 

Studentnummer  

Omwille van de 

belastingdienst 

worden deze 

gegevens 7 jaar 

bewaard, zie artikel 

4.1.1 

De financiën van 

studievereniging Communiqué 

worden verwerkt in Informer 

(artikel 4.2.4). Gegevens in 

Informer worden 3 jaar 

bewaard en daarna 

verwijderd.  

 

Tevens wordt er regelmatig 

een backup gemaakt, dit 

bestand wordt opgeslagen op 

een USB stick en in de kluis 

van Communiqué bewaard. 

Enkel de penningmeester 

heeft hier toegang tot. 

 

Declaratieformulieren, welke 

naam, rekeningnummer en 

email adres bevatten, worden 

bewaard in een afgesloten kast 

in de verenigingskamer, waar 

alleen bestuurders toegang tot 

hebben. 

Verzenden 

maandelijkse 

nieuwsbrief 

Voor- en achternaam 

Emailadres  

NVT 

 

 

 

 

 

 

 

Tot 1 maand na 

verzending 

nieuwsbrief. Dit om 

inzicht te krijgen in 

het gedrag van leden 

Ontvangerslijst wordt 

opgesteld in Excel op basis van 

de actuele ledendatabase en 

opgeslagen op een PC van het 

bestuur. Na verzending van de 

nieuwsbrief wordt deze lijst 

verwijderd.  

 

Deze lijst wordt geimporteerd 

in Mailchimp (zie 4.2.2). Na een 

maand wordt de 

ontvangerslijst verwijderd uit 

MailChimp. 

Communicatie 

naar leden 

Voor- en achternaam 

Email adres 

Telefoonnummer 

Het al dan niet willen 

ontvangen van mailing 

Tot maximaal 11 

maanden na 

opzegging 

lidmaatschap. Een lid 

heeft het recht om na 

opzegging van het 

lidmaatschap tot het 

einde van het 

academisch jaar de 

voordelen van een 

lidmaatschap bij 

studievereniging 

Communiqué te 

blijven profiteren. Wel 

Alle gegevens van leden blijven 

na uitschrijving bewaard tot 

het einde van het academisch 

jaar. Deze staan opgeslagen in 

de ledendatabase van 

Congressus (zie 4.2.1).  

Ook blijven gegevens op 

papier bewaard op de 

‘Mandate for recurrent 

collections’. Deze 

ondertekende formulieren 

worden opgeslagen in een 

afgesloten kast in de 

verenigingskamer waar alleen 
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zal mailing naar 

afgemelde leden per 

direct stoppen. 

 

 

Communicatie naar 

leden zal ook stoppen 

als een lid hier 

specifiek om vraagt of 

als hij/zij dit online 

aangeeft. Dit kan te 

allen tijde. 

bestuurders toegang tot 

hebben. Deze formulieren 

worden bij opzegging van het 

lidmaatschap vernietigd. 

 

Als een lid aangeeft geen 

mailing meer te willen 

ontvangen, blijven de 

gegevens van het lid bewaard 

zoals hierboven beschreven.  

(de mogelijkheid 

tot) het 

aanmaken van 

een account 

Studentnummer 

Voor- en achternaam 

Geslacht 

Emailadres 

Rekeningnummer 

Zie bovenstaande 

 

Eens per maand 

wordt een back-up 

gemaakt van de 

ledenadministratie. 

Deze vervangt de 

versie van de maand 

daarvoor. Dit bestand 

bevat alle gegevens 

van het lid. Dit wordt 

gedaan om te 

voorkomen de 

volledige 

administratie kwijt te 

raken bij een crash in 

de ledendatabase.  

Zie bovenstaande 

 

Deze back-up bestaat uit een 

Excel bestand met alle 

gegevens van alle leden hierin. 

Dit bestand wordt opgeslagen 

op de PC van het bestuur, 

waar alleen het bestuur 

toegang tot heeft.  

(de mogelijkheid 

tot) het 

aanschaffen van 

studieboeken 

met korting 

Studentnummer   

Het zo optimaal 

mogelijk naar de 

persoonlijke 

voorkeuren van 

het lid handelen 

Diverse voorkeuren in het 

persoonlijke account van 

het lid 

Zie ‘Communicatie 

naar leden’ en ‘(de 

mogelijkheid tot) het 

aanmaken van een 

account’ 

Zie ‘Communicatie naar leden’ 

en ‘(de mogelijkheid tot) het 

aanmaken van een account’ 

 

 

4.1.1 Belastingwetgeving 

De financien van Studievereniging Communiqué worden bijgehouden in een 

boekhoudprogramma. Zowel de grootboeken als de debiteuren/crediteuren 

administratie dient 7 jaar bewaard te blijven, zoals opgenomen in de 

belastingwetgeving. Persoonsgegevens die hierin terug te vinden zijn, zijn: 

 

- Bankrekeningnummer 

- Naam 

- Emailadres 

- Studentnummer 
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De grootboeken en debiteuren/crediteurenadministratie dient zowel op papier als 

digitaal beschikbaar te zijn. Studievereniging Communiqué is open naar de 

belastingdienst en zal zich er volledig voor inzetten te allen tijde te voldoen aan de eisen 

en voorwaarden van de belastingdienst.  

 

Wanneer de wettelijke termijn van 7 jaar verstreken is, zullen de persoonsgegevens 

verwijderd worden. 

 

4.2 Delen van persoonsgegevens met derden 

Studievereniging Communiqué verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is 

voor de uitvoering van de overeenkomst met leden of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting.  

 

4.2.1 Congressus 

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen via het ledensysteem van Congressus. 

Congressus is een verwerker van de persoonsgegevens van Studievereniging 

Communiqué. Details over de gegevensverwerking door Congressus kunnen gevonden 

worden in de verwerkersovereenkomst tussen Congressus en Studievereniging 

Communiqué. 

 

4.2.2 MailChimp 

Nieuwsbrieven van Studievereniging Communiqué worden verzonden met de services 

van MailChimp. MailChimp is een verwerker van de persoonsgegevens van 

Studievereniging Communiqué. Details over de gegevensverwerking door MailChimp 

kunnen gevonden worden in het Privacy Statement en het Terms of Use document van 

MailChimp.  

 

4.2.3 Rabobank 

Betalingen en incasso’s bij leden van Studievereniging Communiqué worden verwerkt 

door Rabobank. Rabobank is een verwerker van de persoonsgegevens van 

Studievereniging Communiqué. Details over de gegevensverwerking door Rabobank 

kunnen gevonden worden in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens van de 

Rabobank.  

 

4.2.4 Informer 

De boekhouding van Studievereniging Communiqué wordt verwerkt met de services van 

Informer. Informer is een verwerker van de persoonsgegevens van Studievereniging 

Communiqué. Details over de gegevensverwerking door Informer kunnen gevonden 

worden in  

 

Afwachten op reactie van Informer 

 

4.2.5 Studystore 

Een van de services van Studievereniging Communiqué is de verkoop van studieboeken. 

Dit gebeurt via een externe partij, namelijk Studystore. Studystore verzamelt 
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studentnummers, om zo korting te kunnen geven aan leden van Studievereniging 

Communiqué. Details over de gegevensverwerking door Studystore kunnen gevonden 

worden in 

 

Afwachten op reactie van Studystore 

 

4.2.6 Dropbox 

Het dagelijks handelen van Studievereniging Communiqué, en de daarbij gebruikte 

persoonsgegevens (denk aan mailing lists, ledenadministratie back-ups, commissie-

overzichten etc.) worden opgeslagen in de cloud via Dropbox. Dropbox verwerkt deze 

gegevens niet, maar slaat deze slechts op. Meer informatie over Dropbox kan gevonden 

worden in hun Privacy Policy en Terms of Service op hun website. Studievereniging 

Communiqué zal bestanden met persoonsgegevens van leden niet langer bewaren dan 

nodig voor het functioneren van de vereniging, zoals beschreven in artikel 4.1. 

 

4.2.6 Overige 

Het kan zijn dat Studievereniging Communiqué incidentieel persoonsgegevens deelt 

met externe bedrijven. Denk aan situaties zoals de jaarlijkse Europe trip, een studietour, 

of aanvragen van persoonsgegevens vanuit de Universiteit Twente. In deze gevallen 

worden gegevens van leden gedeeld, en het bestuur van Studievereniging Communiqué 

zal er op toezien dat dit strikt gebeurt voor de noodzakelijke doeleinden. Het is niet 

mogelijk om hier een algemeen beleid voor te maken, omdat iedere situatie anders is. 

Per situatie zal gekeken worden hoe dit zo veilig mogelijk kan gebeuren. 

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Studievereniging Communiqué gebruikt alleen functionele cookies. En analytische 

cookies die geen inbreuk maken op privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij 

het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of 

smartphone. De cookies die studievereniging Communiqué gebruikt zijn noodzakelijk 

voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat 

de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook 

kan studievereniging Communiqué hiermee de website optimaliseren. Een lid kan zich 

afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 

meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van de browser verwijderd worden. 

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Een lid heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Dit kun het lid zelf doen via de persoonlijke instellingen van zijn of haar account. 

Daarnaast heeft een lid het recht om eventuele toestemming voor de 

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 

persoonsgegevens door studievereniging Communiqué en hebben ze het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat leden een verzoek kunnen indienen om 

de persoonsgegevens die van hem/haar beschikbaar zijn in een computerbestand naar 

het lid te sturen. 
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6.1 Rechten betrokkenen 

In de AVG zijn meerdere rechten vastgelegd voor de gegevensverstrekker. Het betreft 

hier artikel 15 tot en met 22 van de AVG. Hieronder worden de toepassingen en 

uitvoering van deze rechten toegelicht. 

6.1.1 Recht van inzage 

Een lid heeft te allen tijde het recht om inzage te krijgen volgens artikel 15 van de AVG. 

Inzage in de gegevens en verwerkingsdoeleinden is te verkrijgen door een schriftelijk 

verzoek bij het bestuur van studievereniging Communiqué in te dienen. Vervolgens zal 

het bestuur zo speodig mogelijk deze inzage verschaffen.  

6.1.2 Recht van rectificatie 

Een lid heeft volgens artikel 16 van de AVG het recht op rectificatie van onjuiste 

persoonsgegevens. Een lid kan zelf persoonsgegevens in de ledenadminsitratie wijzigen 

via de website van studievereniging Communiqué.  

6.1.3 Recht op gegevenswissing 

Wanneer een betrokkene zijn of haar gegevens wil laten wissen, kan hiervoor een 

verzoek worden ingediend bij het bestuur van Studievereniging Communiqué. Deze zal 

vervolgens de gegevens klaarmaken voor verwijdering. Anders dan in artikel 4.1 wordt 

beschreven is een lid in dit geval direct verwijderd uit het systeem. Het lid kan dan geen 

gebruik meer maken van de faciliteiten die studievereniging Communiqué biedt, en kan 

dus niet meer inloggen in zijn account. Wanneer studievereniging Communiqué geen 

gegevens meer heeft van een lid, is dit lid geen lid meer. 

6.1.4 Recht op beperking van de verwerking 

Wanneer een betrokkene zijn of haar gegevensverwerking wil laten beperken, kan 

hiervoor een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het bestuur van studievereniging 

Communiqué. Het bestuur van studievereniging Communiqué zal vervolgens de 

gewenste gegevens wissen uit de ledenadministratie. Een lid kan zelf ook een aantal 

gegevens wissen uit de ledenadministratie. Alle gegevens kunnen verwijderd worden uit 

de ledenadministratie, met uitzondering van de verplichte gegevens zoals in 2.2.2 

beschreven. Wanneer een lid wil dat één van de verplcihte gegevens verwijderd wordt 

uit de ledenadministratie, zal het lidmatschap beëindigt moeten worden. 

6.1.5 Kennisgevingsplicht 

Indien rectificatie, wissing of beperking is toegepast, wordt de betrokkene hiervan op de 

hoogte gebracht. Dit gebeurt door een schriftelijk bericht per mail aan het lid 

6.1.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

De betrokkene kan zijn gegevens opvragen op de website van studievereniging 

Communiqué. Hier zijn alle gegevens zichtbaar welke verwerkt (kunnen) worden. 

Daarnaast kan een Excel-bestand van alle gegevens welke bekend zijn bij 

Studievereniging Communiqué worden opgevraagd bij het bestuur van Studievereniging 

Communiqué. 
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6.1.7 Recht van bezwaar 

De betrokkene kan bezwaar van verwerking aankaarten bij het bestuur van 

studievereniging Communiqué. Vervolgens zal de verwerking van de door de 

betrokkene aangekaarte gegevens stopgezet worden. Wanneer de betrokkene bezwaar 

van verwerking aankaart betreffende betreffende de genoemde verplichte gegevens, zal 

dit neerkomen op beëindiging van het lidmaatschap 

6.1.8 Recht op geautmatiseerde besluitvorming 

Zoals reeds benoemd in 3.2 maakt studievereniging Communiqué op geen enkele 

manier gebruikt van geautomatiseerde besluitvorming. Bij iedere verwerkingshandeling 

is er sprake van menselijke input.  

6.2 Contact naar aanleiding van rechten 

Wanneer een lid gebruik wilt maken van zijn recht op bezwaar en/of recht op 

gegevensoverdraagbaarheid, of wanneer het lid andere vragen/opmerkingen over de 

gegevensverwerking heeft, kan deze een gespecificeerd verzoek sturen naar 

secretary@communique.utwente.nl. 

 

Studievereniging Communiqué wil leden er tevens op wijzen dat zij de mogelijkheid 

hebben om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons 

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Studievereniging Communiqué neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

 

7.1 Datalekken 

Wanneer er een datalek plaatsvindt, zal het bestuur van studievereniging Communiqué 

de betrokken leden zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het lek. Het bestuur 

van studievereniging Communiqué zal er alles aan doen om de gevolgen van het datalek 

zo goed mogelijk te beperken en (indien nodig in samenwerking met systeembeheer en 

externe partijen) in kaart te brengen hoe het datalek heeft plaats kunnen vinden, en hoe 

dit in de toekomst voorkomen kan worden. 


