
Privacy Statement en Privacy-beleid Studievereniging Technisch Appèl  
 

S.V. Tapp hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van haar leden en de persoonlijke 

gegevens die zij aan S.V Tapp versterken. Daarom is dit document opgesteld om alle leden van S.V. 

Tapp te informeren van welke gegevens wij verzamelen/verwerken en waarom we dat doen. We 

houden is hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons 

privacy statement en privacy-beleid zorgvuldig door te lezen. 

 

 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar 

maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw adres, 

woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer of zelfs uw naam. Maar ook de inloggegevens van uw S.V. 

Tapp account en IP-adressen zijn persoonsgegevens. 

 

 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens? 

De verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens ligt bij het huidige bestuur 

(lopend van medio oktober tot medio oktober het volgende jaar) van S.V. Tapp. De wisseling van 

verantwoordelijkheid is van toepassing direct na de chargering van oud naar nieuw bestuur. Het 

bestuur dat op dat moment verantwoordelijk is moet erop toezien dat alleen de personen die 

toegang mogen deze hebben. Ook moet het huidige bestuur ervoor zorgen dat de gegevens worden 

verwerkt in systemen die voldoen aan de voorwaarden gesteld door de Europese unie. 

 

 

Van wie verwerkt S.V. Tapp persoonsgegevens? 

S.V. Tapp verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van mensen waar wij direct of indirect een relatie 

mee hebben. Hieronder vallen bijvoorbeeld: 

• Mensen waar wij contact mee hebben gezocht of die contact met ons hebben gezocht; 

• Mensen die verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben. Willen krijgen of hebben 

gehad met S.V. Tapp 

• Mensen die zicht hebben en aangemeld/ingeschreven bij de studievereniging 

 

 

Bewaartermijnen 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode zolang als u lid blijft 

van de vereniging of in functie van wettelijke bewaartermijnen. 

 

 

 



Welke persoonsgegevens verwerkt S.V. Tapp en waarvoor? 

Als je lid wilt worden/bent van S.V. Tapp of een andere relatie wilt aangaan met S.V. Tapp, heeft de 

persoonsgegevens nodig. Deze gegevens worden gebruikt om je op de juiste manier in te schrijven 

bij de vereniging, de volgende persoonsgegevens worden opgeslagen: 

• Studentnummer 

o Om te bevestigen dat de persoon studeert aan de Hanzehogeschool Groningen 

• Geboortedatum 

o Om wetten gerelateerd aan leeftijd na te leven. Denk hierbij aan de alcoholleeftijd 

wetgeving 

• Voor- en achternaam 

o Voor administratieve doeleinden en ledenregistratie 

• E-mailadres 

o Verzenden van mails vanuit de vereniging. Bijvoorbeeld: Nieuwbrieven, bevestiging 

van inschrijvingen bij evenementen en aanmaningen. 

• Telefoonnummer 

o Voor het bereiken van leden bij calamiteiten en eventueel voor het versturen van 

herinneringen bij evenementen. Het telefoonnummer wordt ook bij actieve leden 

gebruikt voor het maken van groepsgesprekken. 

• Adres 

o Het versturen van eventuele facturen of aanmaningen, of om contact op te nemen 

wanneer elders niet mogelijk is. 

• IBAN 

o Incasso ledencontributie en controle betalingen van bepaalde activiteiten. 

• Startjaar Studie 

o Voor administratieve doeleinden 

• Foto’s 

o Foto’s en video’s van activiteiten worden gebruikt als promotiemateriaal voor die 

desbetreffende activiteiten op verschillende activiteiten. Als er een foto van u 

verwijderd moet worden kan u hiervoor terecht bij Secretaris@SvTapp.nl.  

• Eventuele bijzondere persoonsgegevens 

o Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld: gezondheid, 

strafrechtelijk verleden of seksuele geaardheid. 

▪ S.V. Tapp verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als dat moet op 

basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat van ons vraagt. Je kan 

bij dit soort gevallen denken aan allergieën waar rekening mee moet worden 

gehouden bij bepaalde activiteiten. 

 

Wie heeft er toegang tot de persoonsgegevens? 

Er zijn meerdere onderdelen van de vereniging die toegang hebben tot deze persoonsgegevens. Dit is 

voor verschillende redenen, deze redenen zijn als volgt: 

• Het bestuur 

o Het bestuur heeft toegang tot alle persoonsgegevens die de vereniging 

verkrijgt/verwerkt. Het bestuur heeft toegang tot deze persoonsgegevens voor 

meerdere reden denk hierbij aan het bijhouden van het ledenbestand, samenstellen 
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van commissies, controleren van betalingen, enz. De toegang van een bestuur 

vervalt als dat bestuur wordt gedechargeerd. 

• Kascommissie 

o De kascommissie is een orgaan van de vereniging en heeft een controlerende 

functie op financieel gebied. Daarom heeft de kascommissie alleen toegang tot 

financiële persoonsgegevens. 

• Commissies 

o De commissies hebben toegang tot persoonsgegevens van mensen die zich 

aanmelden bij bepaalde activiteiten. De commissies hebben alleen toegang tot 

persoonsgegevens die van toepassing zijn bij de desbetreffende activiteiten. 1 a 2 

weken na de desbetreffende activiteit zal de commissie geen toegang meer hebben 

tot de persoonsgegevens van de aangemelde leden. 

• Stichting Studenten Activiteiten (SSA) 

o De SSA controleert het bestuur op de activiteiten die de vereniging heeft 

georganiseerd hierdoor zal de SSA toegang hebben op meerdere activiteiten die de 

vereniging heeft georganiseerd. De SSA maakt deel uit van het overkoepelende 

orgaan dat geaffilieerd is aan de Hanzehogeschool Groningen. 

• Raad van Toezicht (RvT) 

o Een RvT is een orgaan opgericht om toezicht te houden op de vereniging en bij te 

sturen waar nodig is. Omdat de RvT een grote controleerde rol heeft bij de 

vereniging zal de RvT toegang hebben tot alle persoonsgegevens. 

S.V. Tapp verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het 

kader van de uitvoering van onze dienstverlening (denk hierbij aan het doorgeven van namen om 

pasjes te maken voor een excursie) of wanneer dit is in belang van de veiligheid of spoed nodig is. 

Indien daarvan sprake is zal dit van tevoren worden gemeld tenzij er acuut gehandeld moet worden. 

 

 

Uw Rechten 

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, 

de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking 

hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van S.V. Tapp 

via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze 

dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw 

persoonsgegevens in te trekken. 

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met: 

 

S.V. Tapp 

Zernikeplein 11, D1.61 

9747AS Groningen 

Of u kunt een e-mail sturen naar: privacy@svtapp.nl 

S.V. Tapp streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken 

 

 

mailto:privacy@svtapp.nl


 

Contact 

Wilt u na het lezen van ons privacy statement en privacy-beleid meer informatie of heeft u nog 

vragen en/of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met privacy@svtapp.nl. 

 

Meest recentelijk bijgewerkt op 17 juni 12:21 
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