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MSV Santé hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring staat
kort uitgelegd welke rechten en plichten u als lid van MSV Santé geniet. Daarnaast staat vermeld op
welke manier MSV Santé uw persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. MSV Santé doet er alles aan
om uw privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.
1. Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
1.1 MSV Santé heeft het recht persoonsgegevens van leden te verwerken ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
-

Administratieve doeleinden;

-

Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

1.2 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

De lidmaatschapsovereenkomst.

1.3 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MSV Santé de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
-

Voornaam;

-

Achternaam;

-

Geslacht;

-

Geboortedatum;

-

Studentnummer;

-

Telefoonnummer;

-

E-mailadres;

-

Adres;

-

Postcode;

-

Woonplaats;

-

Land;

-

Bankrekeningnummer.

1.4 Persoonsgegevens worden verwerkt in het administratieprogramma Conscribo. Bij het aangaan
van de lidmaatschapsovereenkomst, accepteert u tevens de privacyvoorwaarden van Conscribo:
https://www.conscribo.nl/wie-zijn-wij/.
1.5 Bij het inschrijven voor bepaalde activiteiten kunnen, wanneer nodig, aanvullende gegevens door
de desbetreffende commissie worden opgevraagd.
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2. Foto’s
2.1 MSV Santé heeft het recht foto’s of andere beelden van leden op evenementen te maken en deze te
publiceren op de website; www.msvsante.nl, op de Facebookpagina;
https://www.facebook.com/MSVSante, op de Instagrampagina;
https://www.instagram.com/msvsante/, op de LinkedInpagina;
https://www.linkedin.com/company/msv-sant%C3%A9/, in het magazine (CheerS), in de nieuwsbrief
(News of Santé), in de MSV Santé-app en / of voor andersoortige (promotie)doeleinden.
3. E-mail
3.1 MSV Santé heeft het recht e-mails te versturen naar het door u verstrekte e-mailadres over
activiteiten en ter promotie van MSV Santé, indien u hier in het inschrijfformulier toestemming voor
heeft gegeven. Bij een wijziging van het e-mailadres dient u dit zelf aan te geven bij het bestuur der
MSV Santé. Wanneer u een wijziging doorgeeft, gaat MSV Santé ervan uit dat de toestemming voor
het versturen van e-mails blijft gelden.
3.2 U kunt te allen tijde aangeven geen e-mails meer te willen ontvangen. Op dat moment verwijdert
MSV Santé uw e-mailadres uit de maillijst.
4. Bewaartermijn
4.1 Uw persoonsgegevens worden door MSV Santé opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
-

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en maximaal vijf jaar na de beëindiging van het
lidmaatschap;

-

Een beveiligde back-up van e-mailadressen wordt gedurende onbepaalde tijd bewaard met als
enige doel het uitnodigen van oud-leden voor lustra. Mocht u ook deze gegevens willen laten
verwijderen uit de administratie, dan kan u dit bij het bestuur der MSV Santé aangeven.

5. Verstrekking aan derden
5.1 De gegevens die u aan MSV Santé verstrekt, kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
5.2 MSV Santé geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee zij geen
verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt MSV Santé uiteraard
de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal MSV
Santé de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht
en / of toegestaan is.
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6. Beveiliging
6.1 MSV Santé heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn de volgende
maatregelen genomen:
-

Alle personen die namens MSV Santé van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan;

-

MSV Santé hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen;

-

MSV Santé maakt een beveiligde back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen
herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-

Conscribo kent haar eigen privacy- en beveiligingsmaatregelen, welke terug zijn te vinden op
de website: https://www.conscribo.nl/wie-zijn-wij/;

-

GroupLink, de ontwikkelaar van de MSV Santé-app, kent haar eigen privacy- en
beveiligingsmaatregelen, welke terug zijn te vinden op de website:
https://grouplink.app/privacy.

7. Rechten omtrent uw gegevens
7.1 U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens en/of foto’s die
MSV Santé van u heeft. U hoeft hiervoor geen geldige reden te hebben en kunt dit te allen tijde
aanvragen. U heeft het recht om te weten op welke wijze MSV Santé met persoonsgegevens omgaat.
7.2 U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door
MSV Santé of één van de verwerkers te contacteren.
7.3 U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door MSV Santé te laten overdragen aan uzelf
of, in opdracht van u, direct aan een andere partij.
7.4 MSV Santé kan u vragen om u te legitimeren voordat zij gehoor kan geven aan voornoemde
verzoeken.
7.5 Indien MSV Santé uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
8. Klachten
8.1 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraagt MSV Santé
u hierover direct contact met hen op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
9. Vragen
9.1 Resteren er na het lezen van deze privacyverklaring vragen, dan kunt u te allen tijde het bestuur
der MSV Santé om nadere toelichting vragen.
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9.2 Contactgegevens:
- Bezoekadres: Universiteitssingel 40 Kamer 0.636d 6229 ER Maastricht;
- Postadres: Universiteitssingel 40 Postbus 616 6200 MD Maastricht;
- Mailadres: msvsante@maastrichtuniversity.nl;
- Telefoon: 043-3881695.

