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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?

Onder leden wordt hier en in de rest van dit do ument verstaan: leden,
begunstigers en reünisten. Wij vragen de volgende persoonsgegevens van
onze leden:
• Voornaam, a hternaam, tussenvoegsels en voorletters*. Om te

weten wie lid is, hebben we van onze leden de voornaam, a hternaam,
tussenvoegsels en voorletters nodig.

• Geboortedatum*. Omdat wij tijdens borrels al ohol s henken is het

belangrijk te weten of leden ouder dan 18 jaar zijn. Hiervoor vragen
wij van onze leden de geboortedatum. De naam, geboortedatum en
pasfoto van een lid dat jonger is dan 18 jaar, kan om deze reden door
elk ommissielid ingezien worden. Als een lid de geboortedatum op de
site van S.V. Marie Curie (www.marie- urie.nl) openbaar stelt, zal
deze gebruikt worden voor de verjaardagskalender op de site.

• Studentnummer* (alleen van studentleden). De universiteit onder-

steunt onze vereniging met als voorwaarde dat een voldoende aandeel
van onze leden studenten aan de Radboud Universiteit zijn. Bovendien
moet volgens de statuten van S.V. Marie Curie iemand student (of medewerker) zijn om lid te kunnen worden. Om dit te ontroleren vragen
wij de studentnummers. Zonder studentennummer kun je helaas geen
studentlid worden. Het studentnummer, in ombinatie met de naam,
kan verstrekt worden aan de Radboud Universiteit. Dit is nodig om in
aanmerking te blijven voor nan iële ondersteuning van de Radboud
Universiteit.
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• Beginjaar van de studie* (alleen van studentleden). Wij vragen

van onze leden het beginjaar van hun studie. Dit geeft ons de mogelijkheid onta t op te nemen met afzonderlijke jaarlagen voor beginjaarspe ieke a tiviteiten of -mededelingen. Denk hierbij aan mails die
sponsoren naar een spe ieke jaarlaag kunnen laten sturen. Als een lid
dit gegeven niet afs hermt op de website, zal het gebruikt worden voor
ordening op de site.

• Startjaar lidmaats hap. Het moment van ins hrijven wordt ge-

vraagd op het ins hrijormulier, zodat we kunnen nagaan wie wanneer
lid geworden is bij S.V. Marie Curie. Zo kan bepaald worden of iemand
re ht heeft op een reünistens hap, dat gebonden is aan een minimale
duur van het lidmaats hap. Als dit gegeven bij een lid ontbreekt, kan
dit lid geen reünist worden.

• E-mailadres*. Middels e-mails 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 e-mailadressen.
De sponsoren krijgen zelf nooit de e-mailadressen van leden te weten.

• S ien e-loginnaam (alleen van studentleden en begunstigers). Wij

vragen van onze leden hun S ien e-loginnaam. Met deze informatie
kunnen wij de inlognaam op de site van S.V. Marie Curie hiermee
laten orresponderen. Ook wordt dit gebruikt bij het toewijzen van
re hten tot bepaalde mappen op het bestandssysteem van de afdeling
Computer en Communi atiezaken ( & z) van de fnwi en het maken
van maillijsten voor ommissies.

• Adres en telefoonnummer van leden en hun ouders. Het is

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. De
onta tgegevens van de ouders kunnen ook in geval van alamiteiten
gebruikt worden.
Wanneer iemand lid is van een
ommissie van S.V. Marie Curie, wordt dit weergegeven op de site. Als
hier bezwaar tegen is, kan dit gemeld worden bij het bestuur. Weten
wie in welke ommissie zit, is wederom nodig bij het toewijzen van
re hten tot bepaalde mappen op het bestandssysteem van & z en het
maken van maillijsten voor ommissies.

• Lidmaats hap van

ommissies.
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• Status van (oud-)student, medewerker of begunstiger*. Dit

gegeven is, zoals hierboven gezegd, nodig om nan iële ondersteuning
aan te vragen bij de Radboud Universiteit. Tevens is deze status nodig
om te bepalen wie stemre ht heeft op een Algemene Ledenvergadering,
onform de statuten van S.V. Marie Curie. Ook is deze status nodig
om te bepalen hoeveel ontributie een lid moet betalen.

• Rekeningnummer. Indien een lid bij een overboeking via een bank

betrokken is, slaan wij het rekeningnummer op. In verband met wettelijke eisen moet nan iële data zeven jaar bewaard blijven.

• Pasfoto* (alleen van minderjarigen). Bij leden die jonger zijn dan 18

jaar is een pasfoto verpli ht, zodat hij/zij herkend kan worden wanneer
hij/zij al oholis he drank probeert te kopen. Zoals hierboven gezegd,
kan deze foto in ombinatie met de naam en geboortedatum, ingezien
worden door de ommissieleden.

*: verpli ht te verstrekken voor de gespe i eerde ategorie. Als er geen ategorie vermeld staat, geldt het voor iedereen.
Toeli hting

Bovenstaande gegevens, met uitzondering van nan iële data, worden tot
twee jaar na beëindiging van het lidmaats hap bewaard. Er kunnen zaken
lopen waarbij het gestopte lid betrokken is. Om die reden is het noodzakelijk
dat dit lid ge onta teerd kan worden.
Al deze persoonsgegevens slaan wij op op een server van S.V. Marie Curie,
die in beheer is bij de website ommissie. Tevens staat deze informatie op
versleutelde ba k-ups van de website ommissie die dagelijks gemaakt worden. De website ommissie zorgt ervoor dat de software voor deze server
up-to-date blijft. De leden van de website ommissie tekenen, net als alle andere ommissieleden, een geheimhoudingsverklaring. Hiermee blijft de priva y gewaarborgd. Ook worden er persoonsgegevens in een bestandssysteem
opgeslagen dat in beheer is van & z van de fnwi van de Radboud Universiteit. Er is een verwerkersovereenkomst met & z, waardoor de priva y
gewaarborgd blijft. Dit geldt tevens voor een verwerkersovereenkomst met
Cons ribo, het boekhoudprogramma dat S.V. Marie Curie gebruikt. Er worden geen persoonsgegevens met andere derde partijen gedeeld, tenzij hier van
tevoren toestemming voor gevraagd en gegeven is.
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Commissies mogen hiernaast zelf gegevens van leden verzamelen, bijvoorbeeld door middel van een ins hrijijst voor een a tiviteit. Zoals gezegd
tekenen zij een geheimhoudingsverklaring waardoor de priva y gewaarborgd
blijft. Ook kunnen ze via het bestuur of de website ommissie beri hten laten
versturen naar een algemene groep leden (zoals eerste- en tweedejaars voor
de ouderdag), waardoor de ommissies niet zelf deze (e-mail)adressen te zien
krijgen.
Het kan dus voorkomen dat voor deelname aan een a tiviteit aanvullende
persoonsgegevens nodig zijn. Bij een deelname aan een reis kan bijvoorbeeld
een kopie van het paspoort of id-kaart gevraagd worden. Een ander voorbeeld is de vraag naar allergieën bij een a tiviteit waar een maaltijd gekookt
zal worden. Deze persoonsgegevens worden uiterlijk een maand na de afronding van de desbetreende a tiviteit verwijderd.

3

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, behalve de derden die in deze verklaring genoemd
zijn. De persoonsgegevens bewaren wij op een server. Het bestuur en de
website ommissie hebben toegang tot alle persoonsgegevens. De Kas ontrole ommissie heeft de mogelijkheid om nan iële persoonsgegevens in te zien.
De bestuurders van S.V. Marie Curie, met uitzondering van de se retaris
en de penningmeester, verklaren in een geheimhoudingsverklaring dat zij de
persoonsgegevens op de server niet in zullen zien. In geval van overma ht
kan hiervan afgeweken worden.
3.1

Sleutelbeleid

De kasten waar persoonsgegevens in bewaard worden, zijn alleen toegankelijk
voor het bestuur. De sleutels voor de desbetreende kasten worden door
bestuursleden niet uitgeleend.

4

4

In welke mate zijn de persoonsgegevens openbaar?

De in punt 2 genoemde gegevens kunnen op de site openbaar gesteld worden
door het lid zelf. Openbaar betekent hier toegankelijk voor alle ingelogde
gebruikers. Aanvankelijk zijn de meeste gegevens verborgen. De uitzonderingen hierop zijn de naam, de status van (oud-)student, medewerker of
begunstiger en het beginjaar van de studie. Deze gegevens kunnen worden
afges hermd door het lid zelf. Er wordt tevens aanvankelijk gepubli eerd wie
in welke ommissie zit. Als dit niet gewenst is, kan dit worden aangepast
door het bestuur.
Voor het maken en publi eren van foto's en andersoortige opnames tijdens
a tiviteiten van de vereniging gelden aparte regels. Deze zijn te vinden in
het fotobeleid.
In nieuwsberi hten van de vereniging, zowel intern als naar derden, zal eerst
toestemming gevraagd worden aan een lid voordat zijn/haar naam en/of persoonsgegevens gepubli eerd worden.
Het verenigingsblad, de Impuls, wordt buiten de vereniging opgestuurd naar
andere Nederlandse natuurkundestudieverenigingen en leden van koepelvereniging Olympus. De Impuls wordt tevens in de Zuidkantine neergelegd.
Gebruikers van de Zuidkantine hebben hierdoor toegang tot de inhoud van
het blad. In identeel wordt de Impuls naar sponsoren opgestuurd. Eventuele persoonsgegevens die hierin vermeld staan door eigen publi atie, komen
daarmee ook bij genoemde partijen tere ht.
Bij bezwaar tegen individuele openbaarmakingen van opnames en/of persoongegevens kan een lid gebruik maken van het re ht op bezwaar, waarover
meer bij de se tie over re hten van betrokkenen. De betrokkene kan onta t opnemen met het bestuur via een mail naar het volgende e-mailadres:
bestuurmarie- urie.nl. In dat geval zal het bestuur onta t opnemen met de
desbetreende persoon en zal er in overleg naar een gepaste oplossing gekeken worden. Tot er een besluit genomen is, zal de desbetreende publi atie,
indien mogelijk, teruggetrokken worden.
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Welke re hten met betrekking tot persoonsgegevensbes herming hebben leden?

Leden hebben vers hillende re hten aangaande hun persoonsgegevens:
• Het re ht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat leden het re ht heb-

ben om hun eigen, door de vereniging opgeslagen persoonsgegevens te
ontvangen. Dit kan door middel van een uitdraai met een overzi ht van
hun persoonsgegevens.

• Het re ht op vergetelheid. Dit houdt in dat het lid het re ht heeft

om eigen, door de vereniging opgeslagen persoonsgegevens te laten verwijderen, onform wetgeving. Dit kan in overleg via een mail naar
bestuurmarie- urie.nl.

• Het re ht op inzage van hun persoonsgegevens. Een overzi ht van welke

persoonsgegevens S.V. Marie Curie van een lid heeft, is door het lid te
zien op de website. Als het rekeningnummer van een lid bekend is bij
de vereniging, is dit op te vragen bij de penningmeester.

• Het re ht op re ti atie en aanvulling van hun persoonsgegevens. Dit

kan tevens via de site.

• Het re ht op beperking van verwerking. Dit houdt in dat de vereniging

in bepaalde situaties persoonsgegevens niet mag en zal verwerken. Eén
van deze situaties is als een lid bezwaar maakt tegen een spe ieke
verwerking, onform wetgeving.

• Het re ht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en pro-

lering. Dit houdt in dat een lid het re ht heeft om een persoon een
bepaald besluit te laten evalueren wanneer er een geautomatiseerd besluit wordt genomen omtrent persoonsgegevens van dit lid. Bij onze
vereniging zal een dergelijke situatie hoogstwaars hijnlijk niet voorkomen.

• Het re ht op bezwaar. Dit houdt in dat leden het re ht hebben om be-

zwaar te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens. Dit kan
in overleg via een mail naar het volgende e-mailadres: bestuurmarie- urie.nl.

• Het re ht op duidelijke informatie aangaande de persoonsgegevensver-

werking. Dit houdt in dat de vereniging duidelijkheid moet bieden
met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Hoe en welke
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persoonsgegevens de vereniging verwerkt, staat bes hreven in deze priva yverklaring en het daarbij behorende fotobeleid. Extra toeli hting kan gevraagd worden via een mail naar het volgende e-mailadres:
bestuurmarie- urie.nl.
• Het re ht om een kla ht in te dienen bij de relevante priva ytoezi ht-

houder.
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Kan deze priva yverklaring worden gewijzigd?

Deze priva yverklaring is aan verandering onderhevig. Leden zullen minimaal twee weken voor de ingangsdatum van de wijzigingen, op de hoogte
worden gesteld via een mail. Binnen deze twee weken kan bezwaar gemaakt
worden tegen de wijzigingen.
Deze verklaring is onder voorbehoud van tekstuele fouten en wettelijke bepalingen.
7

Vragen

Bij vragen over deze priva yverklaring kun je een e-mail sturen naar het
bestuur via het volgende e-mailadres: bestuurmarie- urie.nl. Binnen het
bestuur is een verantwoordelijke voor priva yzaken aangewezen. Wie dit in
een zeker jaar is, staat vermeld in het beleidsplan voor het betreende jaar.
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