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Introductie
In dit privacy beleid wordt beschreven hoe de Studie Vereniging Amsterdam Aviation
Association, hierna te noemen ‘SVAAA’, informatie en gegevens gebruikt, verwerkt en
opslaat tijdens het lidmaatschap en een bezoek aan svaaa.nl. De SVAAA streeft ernaar
ervoor te zorgen dat uw privacy en uw gegevens worden beschermd. Wanneer wij u vragen
om gegevens kunt u ervan uit gaan dat deze worden verwerkt volgends deze verklaring. De
SVAAA behoudt zich het recht deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Echter wordt u
daarover op de hoogte gebracht.

1. Persoonsgegevens die verwerkt worden
De SVAAA verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze aan ons verstrekt. Het doel van deze gegevensverwerking is beschreven in
sectie 2.
De volgende gegevens zouden wij kunnen verwerken:
• IP-adres
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummers
• E-mailadres
• Studentnummer
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via onze website of in
correspondentie.
Naast deze gegevens verwerken wij incidenteel ook andere gegevens voor evenementen
georganiseerd door de SVAAA. Welke soort gegevens dit zijn is afhankelijk van het
desbetreffende evenement. Persoonsgegevens die verkregen zijn voor een evenement
zullen voor geen ander doel worden gebruikt dan het organiseren van het desbetreffende
evenement.

2. Met welk doel gegevens worden verwerkt
De SVAAA verwerkt uw naam- en adresgegevens om u zo goed mogelijk te kunnen
informeren van eventuele evenementen die wij organiseren. Wij vragen uw e-mailadres
voor het verzenden van studie- en verenigingsgerelateerde mails, en ons maandblad
‘NOTAM’ waar de actuele informatie over de SVAAA en haar evenementen te vinden is.
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Daarnaast gebruiken wij ook uw e-mailadres om organisatorische mededelingen te sturen
zoals het aankondigen van een algemene ledenvergadering. Uw studentnummer hebben wij
nodig om te controleren of u daadwerkelijk Aviation-student bent. Overige
persoonsgegevens die u actief verstrekt worden gebruikt voor het organiseren van
activiteiten.

3. Verwerkingen persoonsgegevens
De SVAAA slaat de ontvangen gegevens veilig op. Onze website is SSL-beveiligd zodat u veilig
uw gegevens kunt verzamelen. De gegevens blijven opgeslagen zolang u voldoet aan een van
de lidmaatschappen beschreven in het Huishoudelijk Reglement. Alle verwerkingen worden
geregistreerd in een register die op aanvraag voor inzage beschikbaar is. De
persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dat noodzakelijk is voor het
uitvoeren van een georganiseerde activiteit of wanneer daar expliciet toestemming voor is
gegeven door u.

4. Rechten van betrokkenen
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of
wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking,
alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te
nemen via Privacy@svaaa.nl.
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig
identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres
waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende
verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken
en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden
verlengd.

5. Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Deze functie zal worden ingevuld door Cecilia Kalmeijer tot 31 augustus 2019. De taken van
de FG zijn als volgt beschreven:
•
Het informeren, adviseren en begeleiden van de personen die persoonsgegevens
verwerken binnen de vereniging
•
Het monitoren van naleving van de nieuwe wetgeving
•
Aanspreekpunt zijn voor de toezichthouder (en zo nodig samenwerken)
Mochten er vragen zijn over privacy binnen de vereniging kunt u de FG bereiken via
privacy@svaaa.nl

6. Wijze van toestemming voor gegevensverwerking
De toestemming voor gegevensverwerking is vereist voor een goed en effectief verloop van
het lidmaatschap. Echter heeft de SVAAA uw toestemming nodig voordat uw gegevens
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verwerkt worden. Deze toestemming geschied bij inschrijving en verlenging van het
lidmaatschap. Wanneer u niet akkoord gaat is het lidmaatschap niet/beperkt mogelijk.

7. Cookies
Alle informatie betreffende cookies via de website zijn te vinden in de cookieverklaring op
de website onder verenigingsdocumenten.

8. Deelnemers aan activiteiten zonder lidmaatschap
In sommige gevallen is het mogelijk dat u geen lidmaatschap hebt afgesloten maar toch
deelneemt aan een activiteit. Voor deze activiteit kan het noodzakelijk zijn om
persoonsgegevens te verzamelen van u. In dat geval zullen deze gegevens voor enkel deze
activiteit gebruikt worden. U heeft daarmee wel de rechten die beschreven staan in sectie
drie, vier, vijf en zes.

9. Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten
tot: Cécilia Kalmeijer, Privacy@svaaa.nl.
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