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Dit is de privacyverklaring van de Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente (VGST). Hierin
leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken en op welke manier en waarom we dat doen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt de VGST zich aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming
(UAVG).
Wat voor persoonsgegevens verwerken wij?
Contactgegevens
Dit zijn naam, adres, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en contactgegevens van
ouders/verzorgers.
Registratiegegevens
Leden hebben een account op onze site. Daarvan leggen we inloggegevens vast.
Bankgegevens
Dit is nodig om de contributie en kosten van activiteiten te incasseren.
Lidmaatschapsgegevens
Bijvoorbeeld in welk jaar iemand lid is geworden en of hij in de senaat heeft gezeten.
Gezondheidsgegevens
Als u in een enquête voor een activiteit aangeeft dat u een allergie heeft, dan wordt dat verwerkt.
Foto’s
Bij activiteiten worden foto’s gemaakt. Deze worden op onze website en eventueel, na toestemming,
ook op (sociale) media geplaatst ter herinnering, ter verslaglegging en/of ter promotie.
Meningen
Als u uw mening deelt op ons forum, in een enquête of op een vergadering dan wordt dat verwerkt.
Deelname activiteiten
Als u deel wilt nemen aan activiteiten, verwerken we dat, zodat u mee kunt doen.
Overig
Bij uw inschrijving verwerken we verder uw hobby’s, kledingmaat en opleiding.
Hoe verzamelen we uw gegevens?
Vrijwel alle gegevens die we van u verzamelen verstrekt u ons zelf. Dit doet u als u het inschrijfformulier
invult, als u extra gegevens invult in uw digitale profiel of als u ons machtigt om contributie en kosten
van activiteiten te incasseren. Verder verstrekt u ons gegevens als u enquêtes invult voor onder andere
deelname aan activiteiten. Daarnaast kunnen er bij activiteiten foto’s gemaakt worden waar u op staat.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Communicatie met u
We gebruiken uw gegevens om u te kunnen informeren over activiteiten en verenigingszaken en om
te zorgen dat leden elkaar kunnen bereiken.
Organisatorische doeleinden
Om de vereniging goed te kunnen laten functioneren, is het bijvoorbeeld nodig om notulen van
vergaderingen bij te houden, kronieken te schrijven, inschrijvingen voor activiteiten te registreren en
contributie te incasseren.
Communicatie naar buiten en promotiedoeleinden
Om geïnteresseerden op de hoogte te houden van onze activiteiten en om onze vereniging te
promoten maken we gebruik van sociale media, waar nieuwsberichten en foto’s geplaatst worden.
Daarnaast sturen we af en toe een nieuwsbrief naar ouders.
Met wie delen we uw gegevens?
Onze reünistenvereniging gebruikt MailerLite voor het versturen van e-mails. Met MailerLite hebben
we een verwerkersovereenkomst gesloten. Verder zijn alle leden automatisch lid bij VGS-Nederland
en daarom delen we foto’s die door de VGST genomen zijn soms ook met dit landelijke verband.
Bovendien is de privacyverklaring van VGS-Nederland van toepassing op onze leden. Verder delen
we uw gegevens niet met andere partijen. Mocht dit toch nodig zijn, dan zullen we u daar van tevoren
expliciet toestemming voor vragen.
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
De VGST bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze
zijn verwerkt. De meeste gegevens worden vernietigd op het moment dat u lid-af wordt. Als u reünist
wordt, worden de gegevens die nog nodig zijn voor het goed laten verlopen van uw reünistschap,
bewaart tot het einde van uw reünistschap. Als u oud-lid wordt, bewaren we uw naam, geslacht,
mailadres, telefoonnummer en jaargroep, zodat andere (oud-)leden u nog kunnen bereiken. Extra
gegevens bewaren we alleen als u daar toestemming voor geeft. Gegevens die vanaf het begin
bedoeld zijn voor het archief, zoals de kronieken of jaarverslagen, of voor journalistiek, zoals artikelen
in ons verenigingsblad, worden niet verwijderd bij het einde van uw lidmaat-/reünistschap.
Bankgegevens worden nadat u oud-lid wordt of uw machtiging intrekt 14 maanden bewaard vanwege
regels van de bank.
Hoe beveiligen we uw gegevens?
Uw gegevens zijn beschermd achter een inlogmuur op onze website die door onze webhost wordt
gehost. We hebben een commissie die de website beheert, onderhoudt en ontwikkelt. Gegevens die
niet alle leden nodig hebben, zijn afgeschermd en alleen zichtbaar voor de personen die de data
moeten verwerken. Daarnaast is onze website ingesteld op het gebruik van een beveiligde verbinding.
Wat zijn uw rechten?
U hebt diverse rechten. Wilt u deze doen gelden, dan kunt u mailen naar privacy@vgst.nl.
Recht op informatie
U hebt het recht om duidelijk geïnformeerd te worden. Daarvoor dient deze privacyverklaring.

Recht op inzage/correctie
U hebt het recht om de gegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te laten
verwijderen.
Recht op verwijdering van gegevens
U hebt het recht om gegevens die wij van u verwerken te laten verwijderen. Dit zullen we doen voor
gegevens die tot u te herleiden zijn, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of
mogen bewaren.
Recht op beperking
Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw
gegevens te beperken. We mogen ze dan bewaren, maar niet gebruiken.
Recht om bezwaar te maken
U hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw gegevens verwerken. Als
u een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact met ons op via
privacy@vgst.nl. Daarnaast hebt u het recht om uw klacht door te geven aan de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Recht op dataportabiliteit
U hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen, zodat u die zelf kunt
verwerken of kunt laten verwerken door een andere verwerker.
Vragen?
Stuur dan even een mailtje naar privacy@vgst.nl of stuur een brief naar het volgende adres:
Abactiaat der VGST
Bastille
Postbus 217
7500 AE Enschede

