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Privacystatement 

Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe-Leiden 

(AEGEE-Leiden) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en 

transparant informeren. In dit privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste 

vragen over de verwerking van persoonsgegevens door AEGEE-Leiden. 

Europese Privacywetgeving (GDPR / AVG) 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation 

(GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en 

beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact 

op AEGEE-Leiden. Volgens deze richtlijn zijn organisaties verplicht om diverse maatregelen te 

nemen ten behoeve van het beschermen van persoonsgegevens.  

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou zeggen (bijvoorbeeld je naam, adres en 

leeftijd). Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, 

spreken we over persoonsgegevens. Wanneer jij persoonsgegevens aan een organisatie 

verstrekt, of wanneer een organisatie op een andere manier toegang heeft tot jouw 

gegevens, moet daar zorgvuldig mee worden omgegaan. Ook foto’s en video’s worden 

gezien als persoonsgegevens. 

 

AEGEE-Leiden en verwerkte persoonsgegevens 

Van wie verwerkt AEGEE-Leiden persoonsgegevens? 

AEGEE-Leiden verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een 

relatie hebben, (willen) krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

● (Oud)-Leden, ereleden en begunstigers; 

● Alumni; 

● Zakelijke relaties, waaronder sponsoren en adverteerders; 

● Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben. 

Waarvoor verwerkt AEGEE-Leiden persoonsgegevens? 

Als je lid wilt worden van AEGEE-Leiden hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp 

van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, controleren of je aan alle 

statutaire eisen voldoet om lid te worden en kunnen we de jaarlijkse contributie innen. 

Als je eenmaal lid bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam, mail- en 

adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over 
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lidmaatschap gerelateerde zaken. Ook als je een vraag stelt, 

verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen 

helpen. 

Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, zullen we je via 

de mail op de hoogte houden van activiteiten binnen de vereniging, in Leiden en het 

Europese netwerk. Wil je de nieuwsbrief of andere mail niet langer ontvangen? Dan kun je dit 

aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken. 

Persoonsgegevens kunnen daarnaast gebruikt worden voor promotie- of 

marketingdoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld foto’s van jou op de website of op ander 

promotiemateriaal geplaatst worden.  

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter 

ondersteuning van administratieve processen rondom incasso’s, statistische analyses, 

gemakkelijke communicatie, enzovoorts. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

Binnen de vereniging is het bestuur verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens. Zij zorgen ervoor dat dit op veilige en transparante wijze gebeurt. 

Gedurende verenigingsjaar 2017-2018 zijn de verwerkingsverantwoordelijken Lusanne 

Lauwen (president@aegee-leiden.nl) en Thomas Meekel (treasurer@aegee-leiden.nl). De 

secretaris zal verzoeken tot inzage, verwijdering, overdacht, rectificatie, aanvulling, en 

beperking van persoonsgegevens behandelen. Een verzoek kan ingediend worden door een 

mail te sturen naar secretary@aegee-leiden.nl.  

 

Verwerkt AEGEE-Leiden ook bijzondere persoonsgegevens? 

AEGEE-Leiden verwerkt uitsluitend de volgende bijzondere persoonsgegevens: 

Allergieën, dieetwensen en ziekten 

Voor activiteiten verzamelen wij soms gegevens over allergieën, dieetwensen en relevante 

ziekten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het bereiden van een aangepaste 

maaltijd en om het programma tijdens reizen toegankelijk te maken voor mensen met een 

ziekte of een (tijdelijke) beperking. Deze gegevens verwerken wij enkel wanneer wij hier 

expliciete toestemming voor hebben.  Deze informatie wordt, indien niet meer relevant 

verwijderd, op het moment dat de gegevens verzameld worden zal over de duur hiervan 

geïnformeerd worden.  

Foto’s en video’s 

Wij maken foto’s en video’s tijdens onze activiteiten. Deze foto’s en video’s kunnen worden 

gepubliceerd op onze (interne) website en sociale media, en ook worden gebruikt voor 

promotiedoeleinden en onze nieuwsbrief. Op ons inschrijfformulier wordt hier toestemming 
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voor gevraagd. Mocht er een foto worden geplaatst die je als 

ongewenst ziet, kan je een e-mail sturen naar 

secretary@aegee-leiden.nl en zal de foto worden verwijderd. 

CV 

Enkel de leden van de sollicitatiecommissie zien het vrijwillig verstrekte Curriculum Vitae van 

sollicitanten voor het Bestuur. Deze worden uiterlijk vier weken na de verkiezing van het 

Bestuur verwijderd. 

 

Cookies 

AEGEE-Leiden is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. AEGEE-

Leiden maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van 

webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet 

aan een individu te koppelen. 

 

Hoe gaat AEGEE-Leiden met mijn persoonsgegevens om? 

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk voor 

normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 

Het bestuur heeft toegang tot alle door de vereniging verzamelde persoonsgegevens. Indien 

je je opgeeft voor een activiteit die wordt georganiseerd door een commissie, dispuut of 

ander organiserend team, kunnen met deze partijen persoonsgegevens worden gedeeld. Dit 

blijft beperkt tot namen, telefoonnummers, e-mailadressen, diëten en allergieën. Gegevens 

zullen enkel worden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de activiteit. 

 

Wij delen uitsluitend persoonsgegevens met de volgende externe partijen: 

● Banken (ABN & SNS). 

● Incassobureaus: wij delen enkel relevante financiële gegevens en alleen indien dit 

noodzakelijk is. 

● AEGEE-Europe: wij verstrekken je naam aan AEGEE-Europe om aan te tonen dat jij bij ons 

lid bent en recht hebt om je aan te melden bij activiteiten binnen het netwerk van 

AEGEE-Europe. 

● Mailchimp: je naam en e-mailadres worden gedeeld om je de nieuwsbrieven en andere 

verenigingsmail te kunnen zenden. Dit bedrijf bevindt zich buiten de EU maar is in het 

bezit van een US-EU Privacy Shield Certificatie. Daarnaast heeft AEGEE-Leiden een 

verwerkingsovereenkomst met Mailchimp ondertekend. 

● Sociale Media: wij publiceren foto’s en video’s op diverse online media platformen, 

waaronder bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en onze website. 
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Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 

Tenzij anders aangegeven, worden alle overige gegevens 

uiterlijk twee jaar na het uitschrijven als lid of alumnus 

verwijderd. Afwijkende termijnen zijn: 

● Financiële gegevens: zeven jaar zoals vereist door de Belastingdienst. 

● CV’s van sollicitanten voor een bestuurspositie: maximaal vier weken na de verkiezing 

van een nieuw bestuur. 

● Telefoonnummers van noodcontacten: maximaal één jaar na de desbetreffende activiteit. 

● Allergieën, diëten en ziekten:  maximaal één jaar na de desbetreffende activiteit. 

● Foto’s en video’s worden maximaal acht jaar online bewaard, daarna worden deze 

opgeslagen in een offline archief.  

Welke technische maatregelen worden er getroffen om mijn persoonsgegevens 

te beschermen? 

Onze ledenadministratie wordt bijgehouden in de meest recente versie van een zakelijk 

administratieprogramma. Deze gegevens worden versleuteld en voor toegang hiertoe is 

wachtwoordverificatie vereist. Alleen het Bestuur heeft hier toegang toe. 

  

Papieren activiteitenformulieren worden bewaard in kasten achter slot. Alleen het Bestuur en 

de relevante commissies hebben toegang tot deze papieren.  

 

Onze website https://www.aegee-leiden.nl maakt gebruik van een SSL versleuteling. Voor een 

afgeschermd gedeelte is gebruikersnaam en wachtwoord verificatie vereist, waar enkel leden 

toegang tot hebben. 

 

Overige gegevens worden opgeslagen op een afgeschermde server van Universiteit Leiden. 

Deze servers worden beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoordverificatie. 

Computers worden altijd uitgelogd bij het verlaten van het kantoor.  

Waar kan ik mijn gegevens inzien, wijzigen, verwijderen ect.? 

De secretaris zal verzoeken tot inzage, verwijdering, overdacht, rectificatie, aanvulling en 

beperking van persoonsgegevens behandelen door een mail te sturen naar 

secretary@aegee-leiden.nl. Binnen vier weken zal aan dit verzoek worden voldaan. 

 

Hoe gaat AEGEE-Leiden om met mogelijke datalekken? 

Indien er een (vermoedelijk) datalek geconstateerd wordt, wordt het bestuur hier zo spoedig 

mogelijk van op de hoogte gebracht. Het bestuur besluit dan verder of dit een datalek is en 

of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de betrokkenen moeten worden geïnformeerd. 

Een lid van het bestuur doet in het geval van een datalek melding bij de AP. Ook worden de 
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leden of de betrokkenen op de hoogte gesteld door het 

bestuur.  Indien incidenten zich voor doen, zal hiervan een 

register worden bijgehouden. 

 

Disclaimer 

De inhoud van onze website https://www.aegee-leiden.nl is met de grootste zorg 

samengesteld. Hoewel AEGEE-Leiden tracht juiste, volledige en actuele informatie uit 

betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt AEGEE-Leiden expliciet noch impliciet 

enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of 

actueel is.  

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 

Voor vragen, klachten en overig contact kun je mailen naar secretary@aegee-leiden.nl of 

bellen naar 071-527 55 52 (enkel bereikbaar tijdens kantooruren).  

 

https://www.aegee-leiden.nl/
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