Privacy Policy Natuurwetenschappelijke
Studievereniging Amsterdam
Datum: 24 mei 2018

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe de Natuurwetenschappelijke Studievereniging Amsterdam, hierna te noemen ’de NSA’, de informatie gebruikt en beschermt die u aan ons verstrekt
bij uw bezoek aan deze website. De NSA streeft ernaar ervoor te zorgen dat uw privacy wordt
beschermd. Als we u bij uw bezoek aan deze website vragen om specifieke informatie aan de
hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden, kunt u er zeker van zijn dat deze alleen wordt
gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. De NSA kan dit beleid van tijd tot
tijd aanpassen door deze pagina te updaten. Bezoek deze pagina daarom regelmatig om te controleren of u het eens bent met eventuele wijzigingen. Dit beleid is van kracht geworden op 24
mei 2018.
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Contactgegevens NSA

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Natuurwetenschappelijke Studievereniging Amsterdam
Science Park 904
Kamer A0.08
1098 XH Amsterdam
Tel: +31 (0)20 525 82 72
Mail: bestuur@nsaweb.nl
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Persoonsgegevens die wij verwerken

De NSA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons verstrekt als u zich bijvoorbeeld aanmeldt als lid of begunstiger (beter
bekend als NSAanhang). Het doel van deze gegevensverwerking wordt beschreven in sectie 3.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
2.1

Gegevens via de website

1. IP-adres
2. Gegevens over uw activiteiten op onze website
2.2

Gegevens als u lid wordt

1. Voor- en achternaam
2. Geboortedatum
3. Adresgegevens
4. Telefoonnummer
5. E-mailadres
6. Studentnummer
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7. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of door
een profiel aan te maken op onze website.
Naast de gegevens genoemd hierboven, verwerken wij ook incidenteel andere gegevens voor
evenementen georganiseerd door de NSA. Welke soort gegevens hangt af van het voorgenoemde
evenement. Persoonsgegevens die verkregen zijn voor een evenement zullen voor geen ander
doeleinde gebruikt worden dan het organiseren van het desbetreffende evenement.
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Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De NSA verwerkt uw naam- en adresgegevens om u zo goed mogelijk te kunnen informeren van
eventuele evenementen die wij organiseren. Wij vragen uw e-mailadres voor het verzenden van
studie- en carriéregerelateerde mails, en onze wekelijkse ledenmail ’het Wekelijks Telegram’
waar de actuele informatie over de NSA en haar evenementen te vinden is. Mits u hier toestemming voor gegeven heeft natuurlijk. Daarnaast gebruiken wij ook uw e-mailadres om organisatorische mededelingen te sturen zoals het aankondigen van een algemene ledenvergadering.
Uw studentnummer hebben wij nodig om te controleren of u daadwerkelijk student bent bij één
van de studies die de NSA faciliteert. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt worden
alleen met toestemming van u verkregen.
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Foto’s

Op de website staan meerdere fotoalbums van NSA-activiteiten. Mocht u een foto zien op onze
website die u graag verwijderd zou hebben? Dan kunt u een mail sturen naar bestuur@nsaweb.nlmet
de vraag of wij de desbetreffende foto willen verwijderen. Wij zullen dan zo snel mogelijk de
foto van de website halen.
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Persoonsgegevens van minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken
te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via bestuur@nsaweb.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
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Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens zolang u lid bent bij de NSA zoals beschreven in artikel 5 van de
statuten. Hierna zullen uw gegevens opgenomen worden in ons alumni-bestand tenzij u dit
anders heeft aangegeven. U heeft te allen tijden het recht om uw gegevens aan te passen of te
verwijderen zoals beschreven in sectie 10.
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Delen van persoonsgegevens met derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld tenzij er een verwerkersovereenkomst bestaat
tussen deze partij en de NSA. In sectie 8 staat beschreven met welke partijen we een verwerkersovereenkomst hebben. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Het
bestuur van de NSA is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
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Verwerkersovereenkomst

Op dit moment hebben we een verwerkersovereenkomst met de Universiteit van Amsterdam.
Beiden de universiteit en de NSA proberen te allen tijden uw privacy te waarborgen.
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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De NSA gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NSA en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming
of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@nsaweb.nl. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen meerdere voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen. Onze website is
SSL-beveiligt om u veilig te kunnen laten inloggen, uitloggen en uw gegevens te verzamelen.
Wanneer wij gegevens van u verzamelen, dan zijn de gegevens encrypted en worden ze op een
veilige manier naar ons verzonden. Dit kunt u controleren door te zoeken naar een slot boven
in de adresbalk en te zoeken naar ’https’ aan het begin van het webadres. Daarnaast worden uw
gegevens beveiligd opgeslagen in een encrypted database.
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Misbruik

De NSA neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via bestuur@nsaweb.nl. De NSA
wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft 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

4

