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Privacybeleid G.S.P.V. Parafrid
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die G.S.P.V. Parafrid (hierna: de
vereniging) verwerkt van haar leden, donateurs, proeflessers, reünisten of andere
geïnteresseerden.
Indien u lid of donateur wordt van de vereniging of om een andere reden persoonsgegevens
aan de vereniging verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in
lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen
administratie.

Verantwoordelijke
Artikel 1.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
G.S.P.V. Parafrid, p/a Blauwborgje 16, 9747 AC Groningen,
mailadres: bestuur@parafrid.nl, KvK nummer: 40025499.
De secretaris is bereikbaar via secretaris@parafrid.nl.

Welke gegevens verwerkt de vereniging en voor welk doeleinde
Artikel 2.
1. In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a. Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, studentnummer,
afstudeerdatum, lengte en gewicht
b. Adresgegevens
c. Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s),
noodnummer(s)
d. Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor de vereniging
2. De vereniging verwerkt de persoonsgegevens zoals genoemd in artikel 2 lid 1 van het
Privacybeleid voor de volgende doeleinden: het onderzoeken of u lid kan worden en
het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.
a. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor
contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de
verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de
van u verkregen informatie.
b. Uw naam, lengte en gewicht worden gebruikt om te beoordelen of u deelt kunt
nemen aan de lessen en andere activiteiten van de vereniging.
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c. Uw naam en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van
uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de vereniging.
d. Uw opgegeven noodnummer(s) wordt gebruikt in geval van een noodsituatie.
e. Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betaling zoals van het
lidmaatschapsgeld, deelnamegelden, bestellingen of afgenomen diensten af te
wikkelen.
3. Voor de Paragraaf worden uw voor- en achternaam en foto’s die tijdens activiteiten
van de vereniging zijn gemaakt gebruikt. Hiertegen kunt u bij het bestuur dan wel de
redactiecommissie bezwaar maken.
4. Voor de jaarlijkse gedrukte almanak worden uw voor- en achternaam gebruikt.
Hiertegen kunt u bij het bestuur dan wel de almanakcommissie bezwaar maken.
Overige persoonsgegevens worden alleen gepubliceerd indien u deze aan ons verstrekt
middels het invullen van de vragenlijst die de almanakcommissie jaarlijks opstelt.
5. De vereniging gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar wekelijkse mededelingen
met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het
lidmaatschap van de vereniging te sturen.
6. Om oud-leden uit te kunnen nodigen voor speciale verenigingsevenement zoals het
lustrum bewaart de vereniging voor- en achternaam en e-mailadressen van oudleden.
7. Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan
derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst,
tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan
deze derden. Dit houdt onder meer in dat de vereniging twee keer per jaar een
ledenlijst met uw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens en
studentnummer aan de ACLO verstrekt. Tevens verstrekt de vereniging jaarlijks een
ledenlijst met naam, geboortedatum en afstudeerdatum aan de VNS.

Beleid foto’s en video’s
Artikel 3.
1. Het bestuur maakt een zorgvuldige en gepaste selectie van de foto’ en video’s die op
Parafrid-activiteiten worden gemaakt. Die foto’s en video’s worden online
gepubliceerd. De foto’s kunnen vervolgens worden gepubliceerd in de Paragraaf en de
almanak, waar zij ook zichtbaar kunnen worden voor derden.
2. Leden hebben het recht om foto’s en video’s waarop zij te zien zijn te laten
verwijderen van zowel Flickr, Facebook, Youtube als de website door een e-mail te
sturen naar het bestuur met daarin een specificatie van de desbetreffende foto of
video.
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Bewaartermijnen
Artikel 4.
1. De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw
lidmaatschap of donateurschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit
lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Artikel 5.
1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de vereniging passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen.
2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de vereniging gebruik van
diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij
een verwerkingsovereenkomst.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
Artikel 6.
1. U kunt via de mail een verzoek indienen om persoonsgegevens in te zien, te
ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek in behandeling
nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens
als bedoeld in artikel 2 van dit Privacybeleid, kunt u eveneens contact opnemen met
het bestuur.
3. Indien u klachten hebt over de wijze waarop de vereniging uw persoonsgegevens
verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van
het bestuur.
4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden
gericht aan het bestuur via bestuur@parafrid.nl.

Wijzigingen
Artikel 7.

1. Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd door het bestuur. Wijzigingen worden via de
website bekend gemaakt. Wij adviseren daarom regelmatig het Privacybeleid te
bekijken.
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