0. Introductie
Dit is revisie 2 (20-08-2018) van de privacyverklaring van Studievereniging Arago. Hierin staat
welke persoonsgegevens Arago verwerkt en hoe zij hier mee omgaat.
In dit worden de volgende definities gehanteerd:
Commissie
Een commissie zoals genoemd in art. 20 van de statuten
Bezoekers
Iemand die de website van Arago bezoekt
Financiële gegevens
Het IBAN en de SEPA-machtiging
Focus
De verenigingsperiodiek van Arago
Mijn Arago
Het digitale ledenportaal van Arago

1. (Persoons)gegevens die wij verwerken
a. Gegevens van bezoekers
Arago verwerkt de volgende persoonsgegevens van bezoekers:
-

IP-adres, ten behoeve van het functioneren van de servers door overbelasting te
voorkomen en om technische problemen op te kunnen sporen.
Paginabezoeken, ten behoeve van Google Analytics. Zie Sec. 6

Deze gegevens kunnen niet teruggeleid worden naar individuele personen.
b. Gegevens van leden
Arago verwerkt persoonsgegevens van leden en van mensen die zelf hun gegevens aan ons
verstrekken. Arago verwerkt, naast de bij Sec. 1a genoemde gegevens, de volgende
persoonsgegevens:
-

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Geslacht*
Telefoonnummer
E-mailadres
Adresgegevens
Financiële gegevens
Studentnummer
Student e-mailadres*
Studie
NNV-nummer*
Foto’s*

Onder Sec. 2 benoemen we de verwerkingsdoelen en grondslagen voor het verwerken van de
bovengenoemde gegevens. De met een asterisk aangegeven persoonsgegevens zijn optioneel
en zijn leden dus niet verplicht te verstrekken. Je kan toestemming geven dat de opleiding
Technische Natuurkunde jouw profielfoto uit Osiris deelt met Arago, ten behoeve van het
Smoelenboek, die ondere andere gebruikt wordt om te controleren of je meerderjarig bent
op borrels van Arago. Voor deelname aan bepaalde vrijblijvende activiteiten kunnen leden wel
verplicht worden gesteld deze persoonsgegevens alsnog te verstrekken. Op alle activiteiten
kunnen ook foto’s gemaakt worden. Deze foto’s kunnen op de website en televisie van Arago
geplaatst worden. Op verzoek kunnen gegevens verwijderd worden, zie Sec.7.

c. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Arago kan voor bepaalde activiteiten extra persoonsgegevens vereisen. Deze
persoonsgegevens worden tijdens de inschrijving van een activiteit opgevraagd en worden na
het eindigen van de activiteit verwijderd in de tijdspanne gedefinieerd in Sec. 4. Het
inschrijven voor en deelnemen aan activiteiten is vrijblijvend. Arago kan de volgende
persoonsgegevens opvragen en verwerken:
-

Dieetwensen, ten behoeve van leden met afwijkende eetpatronen.
Allergieën en medicatie, ten behoeve van de gezondheid van deze leden.
Kopie van paspoort en/of identiteitskaart, ten behoeve van (studie)reizen.
Contactgegevens ouders en/of voogd, ten behoeve van (studie)reizen en
ouderdagen.

2. Verwerkingsdoelen en grondslagen
Arago verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden. Grondslagen waarop de
verwerking gebaseerd is ook aangegeven.
a. Het bijhouden van de ledenadministratie, om aan het doel van de vereniging te
kunnen voldoen
b. Het bepalen van de leeftijd, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
c. Het innen van de contributie, voor de uitvoering van een overeenkomst
d. Het afhandelen van incasso’s van interne saldi
e. Communicatiemogelijkheden
- Als primair communicatiemedium, voor het doorspelen van vitale informatie
- Toezending van ALV-stukken, om een wettelijke verplichting na te komen
- Gegevensuitwisseling tussen commissieleden, zodat commissies hun taken
kunnen uitvoeren
- Toezending van de nieuwsbrief*
- Toezending van carrièremogelijkheden en activiteiten van derden*
f. Het organiseren van en deelnamemogelijkheden aanbieden voor activiteiten, om
aan het doel van de vereniging te kunnen voldoen
g. Het toesturen van de Focus*
h. Studiegegevens
- Valideren dat je studeert aan de Universiteit Twente, voor de uitvoering van
een overeenkomst
- Het bepalen van de stemgerechtigheid voor de ALV, om een wettelijke
verplichting na te komen
i. Het plaatsen van de naam en verjaardag op de televisie*
De met een asterisk aangegeven verwerkingsdoelen zijn optioneel.

3. Geautomatiseerde besluitvorming
Arago neemt geen besluiten gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen
kunnen hebben voor individuele personen. Alle besluiten worden door betreffende

commissies, het bestuur en/of de ALV behandeld. De geautomatiseerde verwerkingen kunnen
wel invloed hebben op de uitkomst van de besluiten.

4. Bewaartermijnen
Na aflopen van het lidmaatschap verwijdert Arago persoonsgegevens. Gegevens worden na
beëindiging van het lidmaatschap in ieder geval tot de volgende termijnen bewaard:
a. Minimaal veertien maanden na uitvoering van het laatste incasso
b. Acht maanden na aflopen van het lidmaatschap
Na het aflopen van al deze termijnen zullen gegevens binnen vier maanden verwijderd
worden. Gegevens worden niet verwijderd zolang je nog geld verschuldigd bent aan de
vereniging of nog gechargeerd bent in een commissie van Arago. Financiële persoonsgegevens
worden maximaal acht jaar na beëindiging van het lidmaatschap verwijderd, vanwege de
fiscale bewaarplicht. De voor-, achternaam en gegevens die gegenereerd zijn ten behoeve van
commissiewerk bij Arago worden niet verwijderd voor het behouden van het archief.
Bijzondere gegevens, zoals genoemd onder Sec. 1c, worden binnen twee maanden na het
eindigen van de activiteit waarvoor de gegevens zijn opgegeven verwijderd.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Arago verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze gegevens alleen verstrekken indien dit
nodig is om aan onze verwerkingsdoelen uit Sec. 2 of om aan wettelijke verplichtingen te
voldoen. Met derden die gegevens van leden verwerken sluiten we een
verwerkersovereenkomst af om ervoor te zorgen dat jouw gegevens vertrouwelijk blijven.
Arago heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met de volgende partijen:
a. Gildeprint Drukkerijen, voor het verzenden van de Focus
Voor sommige activiteiten, zoals (studie)reizen, worden ook gegevens uitgewisseld met
derden. Hiervoor wordt per activiteit verwerkersovereenkomsten afgesloten.
6. Cookies
Arago plaatst via haar digitale systemen cookies bij bezoekers. Deze cookies worden voor de
volgende doeleinden gebruikt:
a. Het onthouden van sessies, zodat je automatisch ingelogd blijft
b. Het bijhouden van website bezoeken door Google Analytics
Je kunt je afmelden voor cookies door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat.
Daarnaast kun je ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van je
browser.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Leden hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen.
Dit kan via de “Gegevens”-pagina onder “Administratief & ICT” in Mijn Arago. Tevens hebben
leden het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door Arago. Dit kan gevolgen hebben
voor de status van hun lidmaatschap. Verder hebben leden het recht op
gegevensoverdraagbaarheid, wat inhoudt dat wij op verzoek alle persoonsgegevens die wij
van hen bezitten digitaal opsturen naar de gewenste ontvanger. Persoonsgegevens kunnen
verwijderd worden, mits aan alle verwerkingsdoeleinden en grondslagen voldaan wordt.
Wil je gebruik maken van deze rechten of heb je vragen en/of opmerkingen over onze
gegevensverwerking? Stuur dan een verzoek naar bestuur@arago.utwente.nl. Geef in dit
verzoek duidelijk aan om welke gegevens het gaat, of in het geval van foto’s, om welke
bestanden het gaat. Om je identiteit te verifiëren, verzoeken we je een kopie van een
identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers
onderaan het paspoort), documentnummer en BSN zwart, ter bescherming van je privacy.
Arago zal binnen vier weken reageren op jouw verzoek.
Arago wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via website van de Autoriteit
Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8. Beveiliging van persoonsgegevens
Arago neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde
wijzigingen tegen te gaan. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn regelmatige controle van
onze logbestanden en het up-to-date houden van onze systemen, software, virusscanners en
operating systems. Als je het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn en/of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de beheerders via
security@arago.utwente.nl.

9. Wijziging privacyverklaring
De privacyverklaring kan door het bestuur worden gewijzigd.
Bij een wijziging van de privacyverklaring zullen leden op één van de volgende manieren
hiervan op de hoogte worden gesteld:
a. Een mail naar het primaire e-mailadres
b. Een pop-up bij het eerstvolgende gebruik van een digitaal systeem van Arago

