Privacyverklaring
In deze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens: welke
gegevens worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en hoe
lang deze gegevens worden bewaard. Verder bevat deze verklaring informatie over
hoe gegevens kunnen worden ingezien, gewijzigd of verwijderd.
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ZHTC en privacy
A.S.V. ZHTC is een onafhankelijke studentenvereniging zonder winstoogmerk. Via
onze website http://www.zhtc.nl kan worden inschreven voor een lidmaatschap en
verschillende activiteiten waarbij privacygevoelige persoonsgegevens worden
verzameld.
Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij wordt
de privacywetgeving nageleefd. Dat betekend dat ZHTC:
•
•
•

•

•
•

Duidelijk vermeldt voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
Dat doen wij via deze privacyverklaring;
Om uitdrukkelijk toestemming vraagt voor het verwerken van
persoonsgegevens in gevallen dat toestemming is vereist;
Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt;
Gegevens niet doorgeeft aan derde partijen tenzij daar nadrukkelijk een
uitzondering voor wordt gemaakt in deze privacyverklaring of wanneer de
vereniging daar wettelijk toe verplicht is.
Afspraken maakt met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat
gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Passende beveiligingsmaatregelen neemt om persoonsgegevens te
verwerken.
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Gebruik van persoonsgegevens
Bij inschrijving of bij het aanmelden voor een activiteit worden bepaalde gegevens
bij ons achtergelaten. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. A.S.V. ZHTC verwerkt niet
altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van de
functionaliteiten die worden gebruikt.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de functionaliteiten die worden gebruikt, kan A.S.V. ZHTC de
volgende gegevens verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achternaam
Adres en huisnummer
Dieetwensen
E-mailadres
Geboortedatum
Geslacht
Identifiers in cookies
IBAN
Kledingmaat
Leeftijd
Lidnummer
MAC-adres
Mobiel telefoonnummer
Onderwijsinstantie
Opmerkingen en/of vragen die bij inschrijving of aanmelding worden
doorgegeven
Partner bij een activiteit
Postcode
Type apparaat
Voornaam
Woonplaats

Bijzondere persoonsgegevens
Om goede voorbereidingen of passende maatregelen te nemen bij het organiseren
van activiteiten kan A.S.V. ZHTC de volgende bijzondere persoonsgegevens
verzamelen.
Afhankelijk van de activiteit waar je aan deelneemt kunnen, wanneer dat
noodzakelijk is, ook de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
•

Medicatiegebruik

Bijzondere persoonsgegeven worden alleen opgeslagen wanner dat noodzakelijk of
wettelijk verplicht is. In alle andere gevallen of na afloop van de betreffende
activiteit worden deze gegevens verwijderd.
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Doeleinden
A.S.V. ZHTC verwerkt persoonsgegevens voor een of meer van de volgende
doeleinden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Om bestellingen te verwerken.
Om declaraties uit te voeren.
Om de jaarlijkse contributie of eenmalige bedragen af te schrijven.
Om de website te kunnen verbeteren.
Om een lidmaatschap aan te maken.
Om financiële steun vanuit Hogeschool Windesheim te ontvangen.
Om inschrijvingen voor activiteiten te verwerken.
Om met leden te communiceren in de vorm van het verzenden elektronische
nieuwsbrieven en/of post.
Om met leden te communiceren in de vorm van Whatsapp-groepen
Om voorbereidingen voor activiteiten te kunnen treffen.

Back-up van (persoons)gegevens
Van aan A.S.V. ZHTC verstrekte gegevens worden back-ups gemaakt zodat deze bij
een beveiligingsincident kunnen worden hersteld. A.S.V. ZHTC is verplicht
persoonsgegevens goed te beveiligen en te kunnen herstellen.
A.S.V. ZHTC maakt de volgde back-ups.
•
•

Online back-ups via www.e-boekhouden.nl
Offline back-ups op een harde schijf

Verstrekking aan derden
A.S.V. ZHTC geeft verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk
is voor deelname aan een activiteit of de levering van bestelde producten. Zo
maakt A.S.V. ZHTC gebruik van een derde partij voor het afhandelen van iDealbetalingen.
Voor het ontvangen van financiële steun vanuit Hogeschool Windesheim
(Windesheim) kan A.S.V. ZHTC voornaam en achternaam van leden en of leden wel
of niet aan Windesheim studeren verstrekken aan Windesheim.
Wanneer gegevens aan derden worden verstrekt, zorgt A.S.V. ZHTC er voor dat
gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dat gegevens worden
verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.
Verder zullen gegevens niet aan andere partijen worden verstrekt, tenzij dit wettelijk
verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van
fraudeonderzoek gegevens opvraagt. In dat geval is A.S.V. ZHTC wettelijk verplicht
deze gegevens te verstrekken.
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Profileren en cookies
A.S.V. ZHTC combineert geen gegevens om een profiel van leden of bezoekers aan
te maken. Dit geldt voor alle websites die vallen onder het domein www.zhtc.nl.
A.S.V. ZHTC maakt slechts gebruik van functionele cookies. Functionele cookies
hebben weinig tot geen impact op de privacy van bezoekers. Functionele cookies
zijn slechts bedoeld om een website goed te laten functioneren en worden niet
gebruikt om gegevens van bezoekers te verzamelen.

Beveiligen en bewaren
A.S.V ZHTC neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en
ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo hebben slechts
de noodzakelijke personen toegang tot de gegevens en is de toegang tot deze
gegevens afgeschermd.
Persoonsgegevens die worden verstrekt bij inschrijving voor een lidmaatschap
worden bewaard tot maximaal twee jaar na beëindiging van dit lidmaatschap.
Contactgegevens (naam, e-mail en telefoonnummers) worden voor onbepaalde
tijd bewaard voor onder andere het organiseren van een reünie.
Gegevens die worden verstrekt bij deelname aan een activiteit worden na afloop
van deze activiteit verwijderd. Bijzondere persoonsgegevens worden verwijderd
zodra bewaren niet langer noodzakelijk is.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met www.zhtc.nl zijn verbonden. A.S.V. ZHTC kan niet garanderen dat deze
websites op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan.
Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van
deze website voor meer informatie over de manier waarop deze website omgaat
met verzamelde gegevens.

Minderjarigen
Onder de 16 jaar mag www.zhtc.nl alleen onder toezicht van ouders, verzorgers of
wettelijke vertegenwoordigers worden bezocht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
A.S.V. ZHTC kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden
om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.
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Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van gegevens
Voor inzage, correctie, wijzigingen of het verwijderen van gegevens kan contact
worden opgenomen met het bestuur van A.S.V. ZHTC. Voor vragen naar aanleiding
van deze privacyverklaring kan ook contact worden opgenomen met het bestuur.
Het bestuur is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:
E-mail:

bestuur@zhtc.nl

Post:

Bestuur a.s.v. ZHTC
Thomas à Kempisstraat 13
8021 BG, Zwolle

A.S.V. ZHTC zorgt ervoor dat een verzoek tot inzage, correctie, wijzigingen of het
verwijderen van persoonsgegevens binnen 4 weken is afgehandeld. Als het niet lukt
om een verzoek binnen 4 weken af te handelen zal diegene die het verzoek heeft
ingediend hiervan op de hoogte worden gesteld.

Autoriteit persoonsgegevens
A.S.V. ZHTC helpt graag bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens. Bij
eventuele geschillen kan op grond van de privacywetgeving een klacht worden
ingediend bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor
kan contact worden opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Inwerktreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 30 mei 2020.
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