Privacybeleid
studievereniging Comt onoos’len naerstighlyck gheleertheydt
ontvanghen
Versie 2.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 08-11-2019.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het
dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te
beschermen. Door middel van dit bestand willen we u laten weten
welke gegevens wij verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van studievereniging Comt onoos’len naerstighlyck gheleertheydt
ontvanghen (later: Congo). U dient zich ervan bewust te zijn dat Congo niet verantwoordelijk is voor het
privacybeleid van andere bronnen. Indien u het niet eens bent met deze verklaring dient u dit aan te
geven. In het geval dit niet gebeurt, wordt uitgegaan van een akkoord met het hierna toegelichte beleid.

Verzamelen van de persoonsgegevens
Als u zich inschrijft bij Congo hebben wij bepaalde gegevens nodig zoals voor- en achternaam,
telefoonnummer, e-mailadres, adres, telefoonnummer, studie, beginjaar en deelgenomen commissies.
Deze worden vastgelegd in ons ledenbestand zodat wij een overzicht hebben van wie er een huidig lid is
en wie ooit lid is geweest. Verder wordt er door de jaren heen ook vastgelegd in welke commissies
deelgenomen wordt. Ook kunnen er voor specifieke evenementen ook nog andere gegevens verzameld
worden, deze zullen alles voor dit evenement worden gebruikt en niet worden gekoppeld aan andere
gegevens.

Doeleinde van het verzamelen van de persoonsgegevens
Voor- en achternaam worden opgeslagen om duidelijk aan te geven met wie we te maken hebben. Het
telefoonnummer wordt gebruikt om gemakkelijk contact op te nemen. Het adres en e mailadres zullen
ingezet worden voor het versturen van post en mail. De informatie met betrekking tot studie en beginjaar
worden gebruikt om te zien hoeveel van onze leden tot welke studie en welke jaarlaag behoren. Als laatste
wordt het lidmaatschap bij commissies vergaard zodat bijgehouden kan worden wie er actief waren bij
Congo.

Periode van bewaren van de gegevens
De zojuist genoemde persoonsgegevens zullen op zijn minst bewaard blijven zolang u studeert aan de
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. U behoudt zowel tijdens als na deze
periode het recht om op elk gewenst moment contact met Congo op te nemen zoals ook wordt
beschreven onder artikel 7.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.
Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit
maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden
opgeslagen op eigen beveiligde servers van Congo.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld als er geen verwerkersovereenkomst is opgesteld en
getekend. De overeenkomsten die liggen zullen worden opgenomen. In enkele gevallen kan de informatie
intern gedeeld worden in verband met bijvoorbeeld een evenement.

Inzien, veranderen en verwijderen van gegevens
In het geval u het niet eens bent met (een gedeelte van) de gegevens die wij van u hebben, bent u
gerechtigd contact op te nemen met ons door middel van de gegevens die verstrekt worden aan het einde
van dit document. Ook als u wilt weten welke gegevens wij precies van u hebben, kunt u contact met ons
opnemen.

Foto’s
Op een groot deel van Congo’s activiteiten worden foto’s gemaakt. Deze worden op de website gezet, het
is vereist om in te loggen voordat iemand foto’s kan bekijken. De gemaakte foto’s kunnen tevens voor
promotionele doeleinden gebruikt worden op Facebook en Instagram. Bij een eventuele kaartverkoop van
een evenement wordt altijd genoemd dat er foto’s gemaakt worden en deze voor promotie gebruikt
kunnen worden. Een koper dient hiermee akkoord te gaan.
Foto’s van een evenement worden gefilterd en geselecteerd door de PaparaCie voordat deze naar het
bestuur gestuurd worden. Wanneer iemand een bepaalde foto liever niet op de website heeft staan kan dit
altijd gecommuniceerd worden met het bestuur. Zij zien er dan op toe dat de foto zo snel mogelijk
verwijderd wordt. Daarnaast is het ook mogelijk voor iemand om te noemen dat hij/zij überhaupt niet op
de foto gezet wil worden. Het bestuur en de PaparaCie zien er dan op toe dat dit niet gebeurt.

Contactgegevens
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen of klachten heeft over dit
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
studievereniging Comt onoos’len naerstighlyck gheleertheydt ontvanghen
Bezoekadres:
Kamer B0.172
Science Park 904
1098 XH Amsterdam
Postadres:
Postbus 94214
1090 GE Amsterdam
Tel #1: 020-5257863 | | Tel #2: 020-5257853 | | Website: h ttp://www.congo.eu
Mailadres: info@congo.eu

