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1. Inleiding
In dit document is opgenomen hoe Studievereniging Modus, afgekort Sv Modus, omgaat met de
persoonsgegevens van de leden. Dit beleid voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening
Persoonsgegevens, AVG.
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2. Gegevens van de leden
2.1 Waarom verzamelen we persoonsgegevens.
Om de leden zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn hebben wij een aantal gegevens nodig om dit te
doen. Daarbij moeten wij ook kunnen aantonen dat het echt studenten van de opleiding toegepaste
wiskunde zijn en daar zijn ook weer gegevens voor nodig

2.2 Welke persoonsgegevens worden gebruikt.
De data die zal worden gebruikt zijn de gegevens die zijn ingevuld op het inschrijfformulier.

2.3 Wat wordt er met persoonsgegevens gedaan.
De gegevens die ons zijn toevertrouwt zullen wij met goede zorg bewaren. Dit zal op een aparte
computer bewaart worden zo weinig mogelijk gebruik zal maken van internet. Daarbij zal deze persoon
alleen de gegevens doorspelen naar het bestuur/commissie indien nodig.

2.4 Hoe lang worden de gegevens bewaard.
De gegevens worden tot 1 jaar na het opzeggen van het lidmaatschap bewaard.

2.5 Hoe worden de gegevens vernietigd.
Na 1 jaar zullen alle gegevens van het desbetreffende oud lid verwijderd worden uit alle bestanden.
Indien derden ook zijn/haar gegevens hebben zal deze een mail krijgen met het verzoek deze te
verwijderen.
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3. beveiliging
Tegenwoordig komt het steeds vaker in het nieuws dat er op grote schaal datalekken zijn. Wij als
studenten van toegepaste wiskunde weten als geen ander wat er allemaal met data gedaan kan worden
en hoe belangrijk het is om dit goed te beveiligen.

3.1 Wie heeft toegang tot welke data
Het bestuur van SV Modus heeft toegang tot de gegeven data bij de inschrijving. daarbij zullen
commissie bij de gegevens kunnen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan mails om iedereen op de
hoogte te houden van onze activiteiten

3.2 Wat is een datalek
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij
een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie (autoriteit persoonsgegevens, z.d.).

3.3 melden van datalek
Wanneer een datalek voorkomt zal er een melding moeten worden naar de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP). Hierbij zullen ook de betrokken geïnformeerd worden dat hun
persoonsgegevens gelekt zijn.
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4. rechten van de leden
De leden die hun gegevens hebben gedeeld met ons hebben natuurlijk bepaalde rechten over hun
gegevens

4.1 verstrekking van gegevens aan leden
Indien een lid vraagt om inzage van zijn/haar gegevens, moet dit schriftelijk aangevraagd worden.

4.2 verstrekking van gegevens aan derden
In sommige gevallen is het noodzakelijk om de gegevens van onze leden door te spelen aan een derde
partij. In dit geval zullen alleen de gegevens doorgespeelt worden die zij nodig hebben.

4.3 Verwijderen van gegevens
Nadat oud leden langer dan 1 jaar geen lid zijn zullen de gegevens van de desbetreffende oud lid
verwijderd worden. Indien er ook gegevens zijn doorgespeeld naar derden zullen deze een mail krijgen
met het verzoek hetzelfde te doen
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