Privacy verklaring der GSKV Released
GSKV Released is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals
weergeven in deze privacy verklaring.
Contactgegevens:
Blauwborgje 16
9747 AC Groningen
Tel: 0615593981 (huidige voorzitter, wijzigt jaarlijks)
KVK nummer: 50247247
www.gskv-released.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
GSKV Released verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Adresgegevens ouders
- Telefoonnummer ouders
- Studiegegevens (studentnummer, studie & studiejaar)
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
De verantwoordelijkheid van het doorgeven van wijzigingen van bovengenoemde
persoonsgegevens ligt bij de betrokkene.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken
Onze vereniging heeft niet de intentie om gevoelige gegevens te verzamelen. Mocht u
ervan overtuigd zijn dat dit op de één of andere manier wel gebeurt, neem dan contact
met ons op via info@gskv-released.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
GSKV Released verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Betalingen
- Verzenden van algemene e-mails(weekupdates, nieuwsbrieven, promotiemails)
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren

-

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Het organiseren van activiteiten en evenementen
Het bijhouden van een ledenadministratie
Ouders of verzorgers te kunnen informeren wanneer er een ongeval heeft
plaatsgevonden
Een ledenoverzicht creëren op de site, alleen toegankelijk voor andere leden

Geautomatiseerde besluitvorming

GSKV Released neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
GSKV Released bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uitsluitend
de gegevens die u zelf kunt vinden op uw profielpagina op de site. Hieronder vallen:
Personalia, Kiten, Ouders/Verzorgers, Voorkeuren en Lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden
GSKV Released verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
-

GSKV Released deelt de volgende gegevens met de volgende partijen:
Alle gegevens met Congressus. Dit is de verwerker aan wie wij onze administratie
uitbesteden.
Naam en email-adres met ondertekenen.nl: ten behoeve van het bijhouden van
onze administratie met betrekking tot contracten.
Naam en IBAN-nummer met e-boekhouden: ten behoeve van het bijhouden van
onze financiële administratie.
Naam en email-adres met google gmail: om leden via de mail op de hoogte te
houden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij
gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt
meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt
opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van
onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er
bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren
worden onthouden. We gebruiken alleen noodzakelijke (functionele) cookies om uw
bezoek aan onze website zo prettig mogelijk te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit

kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u
gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of
heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een
gespecificeerd verzoek naar info@gskv-released.nl . Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. GSKV Released
zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
GSKV Released wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GSKV Released neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
info@gskv-released.nl

