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1 Inleiding
Het voor u liggende document beschrijft hoe er wordt omgegaan met de persoonsgegevens die in de
ledenadministratie van vereniging SkyBox, vereniging voor de bewoners van de gebouwen Sky en Box
op de campus van Universiteit Twente, gebruikt en vastgelegd worden.

2 Beschrijving gegevensverwerking
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de verwerking van de persoonsgegevens.

2.1 Procesbeschrijving
Gegevens uit de ledenadministratie worden gebruikt voor doeleinden gericht op het faciliteren van
activiteiten georganiseerd door de vereniging SkyBox waar een lid aan deelneemt. De contactgegevens
worden gebruikt voor het direct post- en mailcontact tussen het lid en de vereniging SkyBox. De
bankgegevens worden gebruikt om contributie en gemaakte kosten voor voorzieningen en activiteiten
van vereniging SkyBox te incasseren.
Bovenstaande wordt door bestuurders van SkyBox uitgevoerd, een uitzondering is het onderstaande
proces:
•

Het bestuur van vereniging SkyBox verstrekt benodigde gegevens aan commissies binnen de
vereniging SkyBox, indien er sprake is van een commissie waarmee een commissieovereenkomst is afgesloten.
o Het bestuur van vereniging SkyBox zet in de commissie-overeenkomst dat na gebruik
de gegevens verwijderd dienen te worden.

2.2 Doel
Het doel van de gegevens van de ledenadministratie is het faciliteren van activiteiten, direct post- en
mailcontact en het innen van contributie en gemaakte kosten bij voorzieningen en activiteiten van de
vereniging.

2.3 Grondslag
Op basis van Artikel 6, Lid 1a van de AVG is het verwerken van de ledenadministratie rechtmatig. Een
lid van vereniging SkyBox verleent toegang voor het verwerken van de ledenadministratie aan de
verwerkingsverantwoordelijke van vereniging SkyBox.

2.3.1 Toestemming
Op het inschrijfformulier wordt gevraagd om toestemming te geven voor de verwerking van gegevens.
Het vragen om toestemming wordt gedaan doordat leden moeten aangeven dat ze akkoord gaan met
de privacy verklaring van de vereniging SkyBox. Bij elke in te vullen gegeven wordt vermeld waarom
dit van belang is voor de vereniging SkyBox.

2.4 Gegevens ledenadministratie
In de ledenadministratie worden de gegevens vastgelegd zoals zij ingevuld zijn op het
inschrijfformulier. De leden vullen deze gegevens zelf in en verplichte gegevens worden aangegeven
met een sterretje (*). Hieronder zal worden toegelicht waarom er wordt gevraagd naar welke
gegevens:

Gegeven lid
Inschrijfdatum*

Waarom
Om te weten hoe hoog het bedrag is van de contributie aangezien dit bedrag
jaarlijks naar ratio van het aantal maanden geïnd wordt.
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Voornaam*
Achternaam*
Geslacht
Geboortedatum
Nationaliteit
Voertaal*
E-mailadres*
Mobiel
telefoonnummer
Adresgegevens*
Studie
IBAN *

Bij controle van de identificatie bij: verkoop van eten en drinken en
deelname aan activiteiten is de voornaam in combinatie met de achternaam
noodzakelijk.
Bij controle van de identificatie bij: verkoop van eten en drinken en
deelname aan activiteiten is de achternaam in combinatie met de voornaam
noodzakelijk.
Nodig voor de identificatie bij verkoop van eten en drinken en deelname aan
activiteiten.
Van belang bij de inschrijving van activiteiten.
Dit is van belang bij het organiseren van activiteiten gericht op diverse
landen.
Van belang in verband met de juiste wijze van communicatie.
Om aankondigingen van incasso’s en algemene ledenvergaderingen te
maken en het dient als medium voor de communicatie.
Wanneer er direct contact gezocht dient te worden met het lid is dit het
snelste medium. Alleen indien toestemming wordt dit nummer ook gebruikt
voor een gemeenschappelijk mediakanaal (bijvoorbeeld een
Whatsappgroep).
Met de adresgegevens kan vastgesteld worden hoeveel leden in de Sky, Box
of elders wonen. Met deze gegevens kunnen activiteiten beter op de leden
afgestemd worden.
De kennis van de studie van leden is om vast te kunnen stellen of er van
bepaalde studies veel leden zijn. Zodoende kunnen hier activiteiten op
worden afgestemd.
Om te kunnen incasseren is het nodig de IBAN-nummers van leden te
kennen. Dit wordt ingevuld in combinatie met de SEPA-machtiging.

Welke gegevens worden bijgehouden

Waarom
Commissie waar een lid in heeft gezeten Zodat het bestuur van vereniging SkyBox kan
communiceren met de leden uit een commissie
of in zit
over activiteiten en zodat leden weten welke
personen ze kunnen benaderen bij bepaalde
vragen.
Aan welke activiteiten een lid heeft Dit wordt bijgehouden om te kunnen
controleren of een lid zich heeft ingeschreven bij
deelgenomen
bepaalde activiteiten voor bij incasso’s. Ook kan
er zo worden bijgehouden in welke getale
activiteiten werden bezocht.
Om bedragen te kunnen incasseren en om het lid
Welke kosten er gemaakt zijn
op aanvraag een overzicht te kunnen sturen van
de gemaakte kosten.
Dit wordt opgeslagen om vast te kunnen stellen
ID van de geregistreerde NFC-chip
wie welke aankoop heeft gedaan.

2.5 Verstrekking gegevens
Gegevens uit de ledenadministratie kunnen worden verstrekt, hieronder wordt uitgelegd waaraan.

2.5.1 Intern
Binnen de vereniging SkyBox kunnen benodigde gegevens worden verstrekt aan commissies. De
verstrekte gegevens verschillen per commissie en per activiteit. De gegevens worden verstrekt met als

Privacyverklaring Ledenadministratie SkyBox
4

doel de activiteiten beter af te stemmen op de leden/deelnemers en om aanwezigheidslijsten op te
kunnen stellen.

2.5.2 Extern
Gegevens kunnen verstrekt worden aan externe partijen om beter te kunnen functioneren binnen de
vereniging SkyBox. De externe partijen zijn WordPress voor het onderhouden van de website
(http://www.skybox.utwente.nl), WESP (Web, Email en Storage Project) om de domeinnaam van de
website te handhaven, Dropbox om gegevens uit te wisselen naar commissies, Google voor enquêtes
en Gmail om het mailverkeer te verrichten.

3 Organisatie verwerking
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de gegevens beveiligd zijn en welke rechten er verbonden zijn
aan de AVG. Ook de bewaartermijn van de ledenadministratie en datalekken en contactgegevens
zullen aan bod komen.

3.1 Beveiligingsmaatregelen
De toegang tot Dropbox en andere externe media zijn beveiligd met een wachtwoord. Elke persoon
heeft een eigen gebruikersnaam en wachtwoord om zich in te loggen. Op de website worden enkel de
personen die in een commissie zitten bij naam (en met toestemming met een (groeps-)foto)
gepubliceerd. Dit is voor (niet-)leden te zien om de website.

3.2 Rechten leden en betrokkenen
•
•
•

•

•
•

Elk lid heeft te allen tijde het recht om inzage te krijgen in zijn eigen ledenadministratie door
middel van een schriftelijk verzoek aan het bestuur van vereniging SkyBox.
Elk lid heeft te allen tijde het recht om zijn/haar gegevens aan te passen.
Elk lid heeft door schriftelijke aanvraag bij het bestuur van vereniging SkyBox het recht om
zijn/haar gegevens te laten verwijderen. Indien er geen openstaande incasso’s meer aanwezig
zijn zullen deze gegevens definitief verwijderd worden.
Elk lid kan door schriftelijke aanvraag bij het bestuur van vereniging SkyBox niet-vereiste
gegevens laten verwijderen uit de ledenadministratie. Wanneer men vereiste informatie wil
laten verwijderen zal het lid zich uit moeten schrijven bij de vereniging SkyBox.
Het digitaal maken van inschrijfformulieren is mensenwerk en hierdoor zijn fouten gemaakt
door het bestuur van vereniging SkyBox niet onvermijdelijk.
Een lid wordt na een wijziging van de gegevens van de vereniging SkyBox op de hoogte gesteld
door middel van een email.

3.3 Bewaartermijnen
Bij het uitschrijven van een lid blijven de gegevens zeven jaar bewaard, tenzij schriftelijk aan het
bestuur van vereniging SkyBox wordt gevraagd om de gegevens direct te verwijderen. Bij zo’n
aanvraag zullen de gegevens verwijderd worden tot dat de laatste incasso van het (ex-)lid heeft
plaatsgevonden.

3.4 Contactgegevens
Contactgegevens van de ledenadministratie:
Vereniging SkyBox
Calslaan 60-38
7522MG Enschede
bestuur@www.skybox.utwente.nl
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