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Privacyverklaring AEGEE-Groningen 
 

 
In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens AEGEE-Groningen 

opvraagt en met welk doeleinde. Daarnaast kunt u hier vinden wat uw rechten en 
mogelijkheden zijn omtrent persoonsgegevens.  
 

Indien u wenst zich op een van uw rechten te beroepen, of u meer informatie wilt over 
ons privacybeleid, aarzel dan niet om AEGEE-Groningen te benaderen via e-mail of 

telefoon. Ook als u aan- of opmerkingen heeft kunt u AEGEE-Groningen via deze wegen 
bereiken. 
 
Identiteit van AEGEE-Groningen 
 
Naam:    AEGEE-Groningen 
 
Korte omschrijving:  AEGEE-Groningen is een Europese studentenvereniging in  
    Groningen. De vereniging is onderdeel van het netwerk van 
    AEGEE-Europe. Er zijn vele lokale activiteiten in Groningen 
    en jaarlijks meerdere reizen. Daarnaast zijn er vele Europese  
    evenementen waaraan leden kunnen deelnemen zoals de  
    Summer Universities of Agora’s. De vereniging richt zich dus  
    met name op sociale, maar ook inhoudelijke activiteiten. 
 

Uw rechten 
 
De volgende mogelijkheden staan tot uw beschikking: 

- u kunt een verzoek indienen om een overzicht te ontvangen van uw, bij AEGEE-
Groningen bekende, persoonsgegevens; 

- u kunt een verzoek indienen of deze gegevens verwijderd of gewijzigd kunnen worden: 
o indien u wenst dat een persoonsgegeven gemarkeerd met een asterisk (*) wordt 

verwijderd, betekent dit beëindiging van uw lidmaatschap; 
o indien u wenst dat gegevens van u verwijderd of gewijzigd worden zonder een 

asterisk (*) kunt u lid blijven; 
o indien u wenst dat gegevens met een asterisk (*) worden gewijzigd, dienen deze 

correct te zijn met uw documenten (een eventuele roepnaam kan hiervan 
afwijken).  

- ook als u eerder heeft aangegeven dat u bij de lid-af categorie opgenomen wilt worden, 
kunt u dit op een later moment wijzigen; 

- als AEGEE-Groningen geen gehoor geeft aan uw verzoek binnen een maand kunt 
bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. 
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De persoonsgegevens die AEGEE-Groningen van u vraagt als lid 
 
AEGEE-Groningen vraagt de volgende persoonsgegevens aan haar leden: 

- voor- en achternaam*; 
- geboortedatum*; 
- telefoonnummer*; 
- e-mail*; 
- instelling waaraan u studeert*; 
- bankrekening gegevens* (Naam rekeninghouder en IBAN-nummer); 
- studentnummer*; 
- adres*; 
- studie; 
- aanwezigheid bij activiteiten.  

 
*noodzakelijk voor lidmaatschap 
 
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de aanvraag voor subsidies (zie ontvangers 
persoonsgegevens) en voor de communicatie naar leden. Zonder subsidies en zonder 
communicatie kan AEGEE-Groningen haar leden niet van activiteiten voorzien. Tot slot is de 
ledenadministratie een statutaire en wettelijke verplichting.  
 
Incidenteel: 

- informatie over allergieën;  
- locatiegegevens.  

 
Indien u lid-af wordt bij AEGEE-Groningen, dan kunt u ervoor kiezen om (enkele van) uw 
gegevens te laten bewaren. In dit geval zult u in de lid-af lijst worden opgenomen. Dit houdt in 
dat AEGEE-Groningen u eventueel nog kan benaderen in de toekomst voor speciale en/of 
specifieke activiteiten.  
 
Indien uw gegevens (dit betreft enkel uw naam) geregistreerd staan in een document dat AEGEE-
Groningen moet aanleveren aan het Centraal Uitvoeringsorgaan voor studentenorganisaties, 
zullen wij dit maximaal drie jaar bewaren. Hierna zal uw naam geanonimiseerd worden in het 
document.  
 
De persoonsgegevens die incidenteel gebruikt worden zijn noodzakelijk, ofwel uit vitaal belang, 
ofwel om uw veiligheid te garanderen (denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van uw 
locatiegegevens tijdens liftwedstrijden).  
 
Als u een bestuurder bent geweest van AEGEE-Groningen, bewaren wij uw voor- en achternaam 
en (woon- en e-mail) adres als zijnde onderdeel van de lijst oud-besturen. Uiteraard geldt ook 
hierbij dat, mits u geen lid of alumni-lid bent, AEGEE-Groningen geen persoonsgegevens zal 
bewaren indien u schriftelijk meedeelt dat u dit niet wenselijk vindt.   
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In onze jaarlijkse almanak neemt AEGEE-Groningen uw voor- en achternaam op. Dit is geen 
vereiste voor lidmaatschap, als u niet opgenomen wilt worden in de almanak, kunt u dit 
schriftelijk kenbaar maken. Ditzelfde geldt voor een eventueel lustrumboek.  
 
AEGEE-Groningen maakt gebruik van een incidentenregister, indien u betrokken bent bij een 
incident zullen uw gegevens geanonimiseerd worden. Dit register dient ter verduidelijking en 
afhandeling van eventuele voorvallen. Deze gegevens zijn enkel inzichtelijk voor het bestuur en 
betreffen geen persoonsgegevens.  
 

De persoonsgegevens die AEGEE-Groningen van alumni-leden vraagt 
 
Van alumni-leden verzamelt AEGEE-Groningen de volgende persoonsgegevens: 

- voor- en achternaam*; 
- telefoonnummer*; 
- e-mail*; 
- bankrekeninggegevens*; 
- adres;  
- huidig beroep /huidige studie. 

 
Deze gegevens worden gebruikt voor de communicatie en organisatie van alumni-activiteiten en 
het afschrijven van contributie. 
 

Mogelijke persoonsgegevens als niet-lid van AEGEE-Groningen  
 
Het kan voorkomen dat AEGEE-Groningen omwille van informatie, promotie en/of deelname 
aan een activiteit of evenement enkele van uw persoonsgegevens vraagt. Dit kan betreffen: 

- voor- en achternaam; 
- e-mailadres; 
- adres; 
- telefoonnummer;  
- bankgegevens (Naam rekeninghouder en IBAN-nummer). 

 
Alle gegevens die u verstrekt op deze wijze worden incidenteel gebruikt. Dit houdt in dat 
AEGEE-Groningen uw gegevens zal verwijderen nadat ze voor het doeleinde, waarvoor u de 
gegevens had verstrekt, zijn gebruikt. 

 

Doeleinden gegevensgebruik 
 
AEGEE-Groningen maakt gebruik van uw gegevens om de uitvoering van de overeenkomst 
(lidmaatschap en bijbehorend aanbod van activiteiten) te kunnen voltooien, dit is in lijn met de 
wet EU-AVG artikel 6, lid 1b. Dit houdt in dat zolang u lid bent, AEGEE-Groningen de 
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persoonsgegevens met een asterisk (*) nodig heeft om de aangeboden activiteiten te kunnen 
voorzien.  
 
Indien dit noodzakelijk is, wordt er in sommige gevallen om persoonsgegevens gevraagd voor 
een specifiek doeleinde, denk hierbij bijvoorbeeld aan deelname aan een culturele uitwisseling. 
Voor het gebruik hiervan wordt toestemming gevraagd, naar EU-AVG artikel 6, lid 1a. De 
gegevens zullen na het einde van de overeenkomst (lidmaatschap) worden verwijderd. 
 
 

De bescherming van uw persoonsgegevens  
 
AEGEE-Groningen neemt zowel technische als organisatorische maatregelen om uw 
persoonsgegevens te beschermen. Hierbij kunt u denken aan een verwerkingsregister, digitale 
wachtwoorden en een beperkt aantal personen dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens.  
 
Indien u er wijziging in uw persoonsgegevens plaatsvindt, dient u deze door te geven aan ons. 
Daarnaast zullen wij in sommige gevallen uw gegevens vragen ter verificatie (gegevenskwaliteit). 
U kunt hierbij denken aan het leveren van een product uit de webshop.  
 
Als er ernstige datalekken plaats hebben gevonden, dan zult u hiervan op de hoogte gesteld 
worden, mits dit het lekken van uw persoonsgegevens betreft. Ditzelfde geldt voor 
beveiligingsinbreuken die een risico voor u en uw persoonsgegevens kunnen vormen.   
 

Ontvangers van persoonsgegevens  
 
Om de uitvoering van de overeenkomst te kunnen voltooien verstrekt AEGEE-Groningen 
persoonsgegevens van leden aan de volgende instanties: 
 

- het Centraal Uitvoeringsorgaan voor Studentenorganisaties (CUOS) namens de 
Rijksuniversiteit Groningen. Dit orgaan heeft een uitvoeringsmandaat van het College 
van Bestuur en voert het beleid uit op het gebied van subsidies en huisvesting. Daarnaast 
adviseert het over de verdeling van de bestuursbeurzen. AEGEE-Groningen doet jaarlijks 
een aanvraag voor subsidie en huisvesting, als ook een aanvraag voor bestuursbeurzen. 
AEGEE-Groningen verstrekt daarbij de door het CUOS bepaalde vereiste 
persoonsgegevens (voor- en achternaam, studentnummer, instelling waaraan u een studie 
volgt en geboortedatum) aan het CUOS; 
 

- AEGEE-Groningen maakt onderdeel uit van de studentenorganisatie AEGEE-Europe. 
Om onderdeel uit te kunnen maken van dit netwerk vereist AEGEE-Europe het toezenden 
van een ledenlijst. Op deze ledenlijst staan de voor- en achternaam van leden vermeldt. 
Tevens is er de mogelijkheid om gebruik te maken van intranet, het verstrekken van 
persoonsgegevens voor dit doel is enkel een vereiste indien u als lid deel wil nemen aan 
Europese evenementen binnen het netwerk. Indien u meer wilt weten over het 

mailto:board@aegee-groningen.nl
http://www.aegee-groningen.nl/


 

Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe 

 

AEGEE-Groningen Office:    Pelsterstraat 23  

P.O. Box 1456 Tel :        +31 050 363 5634 

9701 BL Groningen (NL) E-mail :    board@aegee-groningen.nl 

 Internet :  www.aegee-groningen.nl 

 

 

 AEGEE-Groningen is registered at the Groningen Chamber of Commerce No. 40025790 

 Bank Account Rabobank Groningen 13.15.03.278 

privacybeleid van AEGEE-Europe en intranet, kunt u hierover meer informatie in de 
‘Data Privacy Policy Statement’ op pagina 87 t/m 93: 
http://www.zeus.aegee.org/portal/wp-content/uploads/CIA-28.1-3.pdf  

 
Zoals eerder genoemd kunnen er soms persoonsgegevens gevraagd worden om de uitvoering van 
een specifiek doeleinde te voltooien. Indien hierbij het verstrekken van persoonsgegevens aan een 
andere partij bij hoort, zal hier expliciet toestemming over gevraagd worden.  
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