Priva yreglement
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Wie is S.V. Marie Curie?

S.V. Marie Curie is de studievereniging voor natuur- en sterrenkunde, gevestigd in Nijmegen.
S.V. Marie Curie staat inges hreven bij de Kamer van Koophandel onder
KvK-nummer 40146152.
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Welke informatie heeft S.V. Marie Curie nodig van leden?

Wij vragen van onze leden de volgende persoonsgegevens:
• Voornaam, a hternaam, tussenvoegsels en voorletters;
• Geboortedatum;
• Studentnummer;
• Beginjaar van de studie;
• Gesla ht;
• S ien e loginnaam;
• Adres en telefoonnummer van leden en hun ouders;
• Emailadres.

In enkele gevallen bewaren wij de volgende aanvullende gegevens:
• Rekeningnummer;
• Pasfoto.

Toeli hting
Om te weten wie lid is, hebben we van onze leden de voornaam, a hternaam,
tussenvoegsels en voorletters nodig.
Omdat wij tijdens borrels al ohol s henken is het belangrijk te weten of
leden ouder dan 18 jaar oud zijn. Hiervoor vragen wij van onze leden de
geboortedatum. Zolang geen geboortedatum bij ons bekend is, verstrekken
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wij geen al ohol. De geboortedatum wordt ook gebruikt voor de verjaardagskalender op de site. Een lid kan deze informatie verbergen.
De universiteit ondersteunt onze vereniging met als voorwaarde dat een
voldoende aandeel van onze leden studenten aan de Radboud Universiteit
zijn. Om dit te ontroleren moeten wij de studentnummers van onze leden
doorgeven. Deze hebben we dus van onze leden nodig. Zonder studentennummer kun je helaas geen studentlid worden.
Wij vragen van onze leden hun beginjaar van hun studie. Dit maakt de
ordening op de site mogelijk en geeft ons de mogelijkheid onta t op te nemen
met spe ieke jaarlagen.
Wij registreren het gesla ht van onze leden. Indien u hier problemen mee
heeft, kunt u dat het bestuur laten weten via bestuurmarie- urie.nl.
Wij vragen van onze leden hun S ien e inlognaam. Met deze informatie
kunnen wij de Marie-Curie-inlognaam hiermee laten orresponderen. Ook
kan dit handig zijn bij het toewijzen van re hten tot bepaalde mappen.
Verder is het handig als we ook het adres en telefoonnummer hebben van
onze leden en hun ouders. Hiermee kunnen we brieven versturen voor ouderdagen, of Impulsen opsturen als je een tijd in het buitenland studeert. Deze
gegevens zijn dus niet verpli ht, maar wel erg handig. De onta tgegevens
van de ouders kunnen ook in geval van alamiteiten gebruikt worden.
Tot slot is het opgeven van een emailadres verpli ht. Middels emails houden we onze leden op de hoogte van ontwikkelingen binnen de vereniging
en sturen wij uitnodigingen voor bijvoorbeeld Algemene LedenVergaderingen. Bovendien kunnen sponsoren gesponsorde beri hten laten sturen naar
de emailadressen. De sponsoren krijgen zelf nooit de emailadressen van leden
te weten.
Bovenstaande gegevens staan ook op de site en zijn bes hikbaar voor alle
andere leden om onderling onta t te bevorderen. Deze gegevens kunnen
verborgen worden door het lid zelf.
Indien een lid een de laratie doet bij de vereniging, kunnen wij het rekeningnummer opslaan. Dit wordt gebruikt om toekomstige de laraties sneller
te kunnen afhandelen.
Van een groot aantal leden hebben wij een pasfoto. Bij leden die jonger
zijn dan 18 jaar is een pasfoto verpli ht, zodat hij/zij herkent kan worden
wanneer hij/zij al oholis he drank probeert te kopen. Daarnaast worden alle
pasfoto's gebruikt om het onderlinge onta t tussen studenten te bevorderen.
Sommige persoonsgegevens, zoals naam en studentnummer, verstrekken
wij aan de Radboud Universiteit. Dit is nodig om in aanmerking te blijven
van nan iële ondersteuning van de Radboud Universiteit.
Het kan voorkomen dat voor deelname aan een a tiviteit, bijvoorbeeld
een reis, aanvullende persoonsgegevens nodig zijn. Deze persoonsgegevens
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worden na de desbetreende a tiviteit verwijderd.
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Op welke wijze bes hermt S.V. Marie Curie
de persoonsgegevens?

S.V. Marie Curie verwerkt de persoonsgegevens op een zorgvuldige manier.
Zonder expli iete toestemming zal S.V. Marie Curie de persoonsgegevens niet
verstrekken aan derden. De persoonsgegevens bewaren wij op een server.
Het bestuur en de ommissie die de website beheert hebben toegang tot alle
persoonsgegevens.
4

In welke mate zijn de persoonsgegevens openbaar?

De opgegeven persoonsgegevens zijn standaard te zien door alle leden. Dit
kan een lid zelf op de site aanpassen. Het is mogelijk al je gegevens te
verbergen.
Tijdens a tiviteiten van de vereniging kunnen foto's of andersoortige opnames worden gemaakt. De vereniging is vrij om, zonder aankondiging, deze
foto's of andersoortige opnames te openbaren, onform wetgeving.
Bovendien kan de naam van een lid, evenals andere relevante persoonsgegevens, gebruikt worden in nieuwsberi hten van de vereniging, wederom
onform wetgeving.
Bij bezwaar tegen individuele openbaarmakingen van opnames en/of persoongegevens kan onta t opgenomen worden met het bestuur. Dit kan met
een mail naar het volgende emailadres bestuurmarie- urie.nl.
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Kan dit priva yreglement worden gewijzigd?

Dit priva yreglement kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt via email.
Dit reglement is onder voorbehoud van tekstuele fouten en wettelijke
bepalingen.
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Vragen

Bij vragen over dit priva yreglement kun je een e-mail sturen naar het bestuur: bestuurmarie- urie.nl.
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