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Studievereniging Emile, gevestigd aan Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden,  is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacy verklaring. Dit privacy beleid is alleen van toepassing op gegevens 
verzameld bij lidmaatschap van Studievereniging Emile. 
 
1. Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare 
natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Verwerking van 
persoonsgegevens houden elke handeling of elk geheel van handelingen in met 
betrekking tot persoonsgegevens. Hieronder vallen in ieder geval het verzamelen, 
vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, 
verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige vorm van 
terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het 
afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens.  
 
Deze persoonsgegevens worden door Studievereniging Emile behandeld met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid. 
 
2. Welke gegevens verzamelen wij? 
Persoonsgegevens 
Wanneer iemand zich inschrijft bij Studievereniging Emile dienen de volgende 
gegevens verplicht doorgegeven te worden: voornaam, achternaam, geslacht, 
geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer, 
naam op rekening en studentnummer. Deze gegevens worden gebruikt voor de 
ledenadministratie van Studievereniging Emile, online inschrijvingen voor activiteiten, 
het versturen van het verenigingsblad, het versturen van de digitale nieuwsbrief en 
het versturen van overige poststukken. Wanneer een persoon ervoor kiest geen 
toestemming te geven voor het delen van deze gegevens, kan deze persoon geen lid 
worden bij Studievereniging Emile. Het IBAN-nummer van het lid wordt gebruikt voor 
de jaarlijkse automatische incasso van het lidmaatschapsgeld. Hierbij worden 
gegevens alleen gedeeld met de bank.  
 
Studystore 
Via onze website hebben leden de mogelijkheid boeken te bestellen via de online 
webwinkel van Studystore. Leden verstrekken zelf hun persoonsgegevens voor het 
bestellen van boeken bij Studystore. Studievereniging Emile biedt haar leden enkel de 
optie om boeken via Studystore te bestellen.  
 
Inschrijven bij activiteiten 
Inschrijven voor activiteiten gebeurt via ons ledensysteem Codex. Wanneer een 
persoon zich inschrijft voor een activiteit worden hierbij naam, achternaam en 
emailadres opgevraagd. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het checken van 
lidmaatschap en het verstrekken van details en eventuele wijzigingen van de activiteit.  
 
Foto’s 
Tijdens activiteiten van Studievereniging Emile worden er met de camera van de 
vereniging foto’s gemaakt. Deze foto’s worden opgeslagen op de J-schijf van de 
Universiteit en worden beheerd door het huidige bestuur van Studievereniging Emile. 
Een selectie van deze foto’s zullen op de website worden geplaatst van 
Studievereniging Emile. Deze website is voor zowel leden als niet-leden toegankelijk.  
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Een andere selectie van deze foto’s zal op het prikbord in de bestuurskamer komen te 
hangen voor een periode van ongeveer 6 maanden. Hierna worden deze foto’s 
vernietigd.  
 
3. Wie heeft toegang tot uw gegevens? 
Studievereniging Emile verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de 
uitvoering van de overeenkomst met het lid of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Een voorbeeld hiervan is het delen van uw adres als u aangegeven heeft 
ons verenigingsblad thuis te willen ontvangen. Met bedrijven die in onze opdracht uw 
gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor 
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, als wij 
hanteren. 
 
Bestuur 
Het huidige bestuur van Studievereniging Emile heeft toegang tot alle ingevoerde 
persoonsgegevens. Op deze manier kan er een goed overzicht worden gehouden op de 
ledenadministratie. Het bestuur kan deze gegevens gebruiken voor het benaderen van 
personen voor commissies, registratie voor activiteiten, verificatie van het 
lidmaatschap en het versturen van (digitale) poststukken. 
Alle digitale gegevens zijn beveiligd en enkel geautoriseerde personen hebben toegang 
tot deze gegevens. Eventuele papieren met persoonsgegevens staan altijd in kasten 
die zijn afgesloten door middel van een sleutelslot.  
 
Commissies 
Wanneer een commissie activiteiten organiseert waarvoor inschrijvingen nodig zijn, 
kan in sommige gevallen, naast het bestuur, deze commissie ook toegang verkrijgen 
tot benodigde persoonsgegevens. Deze gegevens worden door de deelnemers zelf 
verstrekt via een inschrijflijst van de activiteit. Enkel het huidige bestuur heeft 
toegang tot het systeem waarin deze inschrijvingen worden verwerkt.  
 
Ledenbestand 
Studievereniging Emile maakt gebruik van het online ledenadministratiesysteem 
Codex. Deze ledenadministratie is alleen toegankelijk voor huidige bestuursleden van 
Studievereniging Emile. Ieder bestuurslid heeft een apart wachtwoord om toegang te 
krijgen tot het systeem. Deze wachtwoorden worden niet doorgegeven aan 
commissies en/of andere leden. In het administratiesysteem staan de volgende 
gegevens opgeslagen: voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, 
telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, geslacht, IBAN-nummer en naam op 
rekening.  
 
Elk lid van Studievereniging Emile heeft toegang tot een eigen ledenaccount op Codex. 
Hierop heeft het lid de mogelijkheid zijn/haar gegevens te veranderen. Tevens kan het 
lid zich door middel van dit account inschrijven voor activiteiten van Studievereniging 
Emile. Ieder lid bezit na activatie van het account een persoonlijk wachtwoord. 
 
Mailchimp 
Nieuwsbrieven van Studievereniging Emile worden verstuurd via het programma 
Mailchimp. De persoonsgegevens die op dit programma worden verzameld zijn 
voornaam, achternaam en e-mailadres. Het doel van de nieuwsbrief is het informeren 
van u over relevante informatie omtrent activiteiten, de vereniging en haar doelen. 
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Tevens wordt de nieuwsbrief gebruikt om de leden op de hoogte te stellen van 
eventuele samenwerkingen tussen Studievereniging Emile en externen en van 
relevante activiteiten die worden georganiseerd door externen. Leden kunnen zich te 
allen tijden zelf afmelden van de nieuwsbrief. 
 
Snelstart 
Studievereniging Emile maakt voor boekhouding en financiële administratie van de 
vereniging gebruik van het programma Snelstart.  
 
Joomla! 
Studievereniging Emile maakt voor haar website gebruik van het programma Joomla!, 
een vrij, opensource-content-beheersysteem. 
 
Sociale media 
Studievereniging Emile is actief op Facebook, Instagram en LinkedIn. Op deze 
platformen is het mogelijk dat foto’s worden gedeeld waar u als lid zichtbaar op bent 
als u aanwezig bent op een activiteit. Indien de deelnemer bezwaar heeft tegen het 
publiceren van bepaalde beeldopnamen op een van deze promotiekanalen, dan dient 
hij/zij tijdig tegen het Emile-bestuur kenbaar maken.  
 
4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 
Studievereniging Emile bewaart alle persoonsgegevens die een lid indient niet langer 
dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn 
verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) 
van persoonsgegevens: 
 

 Persoonsgegevens verkregen via online inschrijflijsten voor activiteiten: 
Persoonsgegevens verkregen via online inschrijfformulieren worden zeven jaar 
bewaard in een Excel bestand op de beveiligde J-schijf in verband met de 
financiële administratie.  

 Inschrijfbewijzen: inschrijvingsbewijzen en dus persoonsgegevens worden 
verkregen via online inschrijflijsten voor Emile-lidmaatschap. Deze 
inschrijflijsten staan rechtstreeks gekoppeld aan het ledenadministratiesysteem 
Codex. Gegevens worden tijdens het lidmaatschap in dit systeem beveiligd 
bewaard. Na uitschrijving worden financiële gegevens 7 jaar bewaard, voor 
financiële administratie.  

 Uitschrijvingsbewijzen: Uitschrijvingsformulieren zullen tot maximaal 3 jaar na 
uitschrijven bewaard worden.  

 Persoonsgegevens via e-mailcontact:  Persoonsgegevens verkregen middels e-
mailcontact worden direct na de desbetreffende activiteit verwijderd. Er wordt 
echter naar gestreefd geen persoonsgegevens per e-mail te ontvangen.  

 
5. Geautomatiseerde besluitvorming en Cookies 
Studievereniging Emile neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen 
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het 
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, 
zonder dat daar een medewerker van Studievereniging Emile tussen zit.  
 
Ook maakt Studievereniging Emile geen gebruik van cookies of vergelijkbare 
technieken. 



5 
 

 
6. Links 
Op de website van Studievereniging Emile staan verschillende links naar andere 
(externe) sites. Studievereniging Emile is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid 
op dergelijke sites. Dit privacy beleid is alleen van toepassing op gegevens verzameld 
op de website van Studievereniging Emile.  
 
7. Meldplicht datalekken 
Studievereniging Emile is wettelijk verplicht om binnen 72 uur een melding te doen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er een ernstige datalek plaatsgevonden heeft. 
Als de datalek om redenen waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de 
betrokkenen, moet de datalek ook aan de betrokkenen gemeld worden. 
 
8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
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 Studievereniging Emile 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. U kunt een verzoek tot inzage, 
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot 
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar emile@fsw.leidenuniv.nl. Om er zeker van te zijn dat 
het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met 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. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. U 
kunt ook langskomen in onze kamer op de Faculteit der Sociale Wetenschappen.  
 
Studievereniging Emile wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft 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-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Studievereniging Emile 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 met ons op via emile@fsw.leidenuniv.nl. 
 
Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement, en daarbij de 
beschikking krijgt over persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn of geheim moeten 
worden gehouden, en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk 
voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die 
persoonsgegevens daarvan. 
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