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Privacyverklaring 
 

Inleiding 
Studentenvereniging Osiris hecht veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. In deze 
privacyverklaring staat beschreven hoe wij omgaan met uw gegevens. Sv.Osiris houdt zich 
dan ook aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Dit houdt in ieder geval in dat wij: 
 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;  

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens;  

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 
deze respecteren.  
 

Als Sv. Osiris zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien 
u na het doornemen van onze Privacyverklaring of in algemenere zin, vragen heeft hierover 
of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit 
document.  

Achtergrond informatie 
Sv. Osiris is een vereniging waar mensen alleen lid van kunnen zijn, zodra zij een opleiding 
volgen aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Is dit niet het geval dan is het 
wel mogelijk om donateur te zijn. Verder bevat Sv. Osiris nog oud-leden, ereleden en 
buitengewone leden. Om contact op te nemen met de voorzitter van Sv. Osiris kan er altijd 
een e-mail worden gestuurd naar voorzitter@svosiris.com. Het bestuur van Sv. Osiris wisselt 
jaarlijks rond december, waardoor er niet altijd contact met dezelfde persoon hoeft te zijn. 
De Sociëteit van Sv. Osiris ligt gelegen aan Herenwaltje 1-1a te Leeuwarden, 8911 HN. Het 
KvK nummer van Sv. Osiris is 40005899. 
Sv. Osiris is een vereniging gevestigd in Leeuwarden en is onderdeel van het Nationaal 
Agrarisch Voorzitters Overleg (NAVO) en Stichting Inter Bestuurlijk Overlegorgaan 
Studentenverenigingen (IBOS). Het Grand Café Van Hall te Van Hall Larenstein en Sociëteit 
‘Abydos’ te Leeuwarden zijn de horecagelegenheden die worden beheerd door Sv. Osiris.  
  

mailto:voorzitter@svosiris.com


Privacyverklaring Sv. Osiris, mei 2020 

Doel gegevens 
De grondslag voor het verzamelen van persoonsgegevens is: 

- De lidmaatschapsovereenkomst; 
- Het gerechtvaardigd belang. 

 
Persoonsgegevens van verenigingsleden van Sv. Osiris worden verwerkt met de volgende 
doelstellingen: 

- Administratieve doeleinden;  

- Contributieheffing;  

- Informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten;  

- Betalingsdoeleinden; 

- Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.  

 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sv. Osiris de volgende persoonsgegevens van u 

vragen:  

- Naam;  

- Geslacht;  

- Adres;  

- Postcode; 

- Woonplaats;  

- Telefoonnummer;  

- E-mailadres;  

- Geboortedatum;  

- Opleiding; 

- Studentnummer; 

- Ouderlijk adres;  

- Ouderlijk telefoonnummer; 

- IBAN. 

Uw persoonsgegevens worden door Sv. Osiris opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en).  

Ontvangers gegevens 
Al uw gegevens worden opgeslagen in het ledenbestand van Sv. Osiris. In een bestuur 
hebben twee personen toegang tot het ledenbestand. Dit is altijd de secretaris. Het kan 
voorkomen dat er twee secretarissen in een bestuur aanwezig zijn. Het ligt aan de 
taakverdeling of de eerste of de tweede secretaris toegang heeft tot uw gegevens. Het 
ledenbestand staat in het programma Congressus. Ook heeft de voorzitter van de IT-
commissie toegang tot het ledenbestand in Congressus en heeft diegene ook de 
mogelijkheid om gegevens aan te passen. Het ledenbestand staat ook in een Excelbestand 
op de persoonlijke Dropbox van de secretaris die het ledenbestand bijhoudt. Dit bestand 
wordt doorgestuurd naar de eerste penningmeester voor de afschrijving van de contributie. 
De penningmeester is alleen bevoegd de verplichte gegevens voor afschrijving van 
contributie te verstrekken aan derden. 
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Opslag gegevens 
Gegevens in het ledenbestand blijven bewaard zolang u lid bent. Mocht u geen lid meer zijn, 
dan worden uw gegevens vernietigd. Zoals beschreven in artikel 3.2 van de statuten wordt 
het lidmaatschap beëindigt door schriftelijke opzegging bij de secretaris voor het begin van 
het nieuwe verenigingsjaar; aan het einde van het verenigingsjaar waarin men het 
Hogeschool Van Hall Larenstein heeft verlaten; door royement, verder geregeld in artikel 4.7 
van de Statuten; wanneer een lid, na tweemaal schriftelijk te zijn aangemaand, nalatig blijft 
in het voldoen van de contributie; bij overlijden. 

Verplichte gegevens 
De volgende gegevens zijn verplicht om op te geven bij het aanmelden van Sv. Osiris: 
Voornaam, achternaam, telefoonnummer, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres. 
Deze gegevens worden opgeslagen in het ledenbestand. Mocht een lid actief worden binnen 
een commissie of Dispuut, Jaarclub of Genootschap(DiJaG), dan worden de volgende 
gegevens beschikbaar gesteld voor inzage op de commissielijst: voornaam, achternaam, 
telefoonnummer en e-mailadres. Wilt u dit niet dan kan u dat bij de vicevoorzitter aangeven, 
zodat het telefoonnummer of e-mailadres van de commissielijst worden gehaald, tenzij u 
een voorzitters-, penningmeesters- of secretarisfunctie bekleed. 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.   

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:  

- Het verzorgen van de (financiële) administratie;  

- Het verzorgen van de betalingsmethodes; 

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; 

- Het verzorgen van de site. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door zonder verwerkersovereenkomst aan nieuwe 

partijen met andere doeleinden dan hierboven beschreven. Met alle partijen (verwerkers) 

maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te 

waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen 

verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de 

politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk 

geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te 

geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk 

toestemming voor geeft. Tevens zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden 

wanneer hier schriftelijk bezwaar tegen wordt getekend.  
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Netwerkboek 
Sv. Osiris heeft in haar website een netwerkboek verwerkt. Er wordt aan u gevraagd of uw 

gegevens op de website mogen. Zelf heeft u de mogelijkheid om dit aan te passen en uw 

zichtbaarheid van bepaalde of alle gegevens aan te passen. 

Hogeschool Van Hall Larenstein 
Zodra er afspraken zijn gemaakt met Hogeschool Van Hall Larenstein met betrekking tot het 

ledenbestand, moet dit onder dit kopje worden beschreven. 

Rechten 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens (of een deel hiervan) bij het bestuur der Sv. Osiris. Ook heeft u het recht 

om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van 

u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor 

kunnen geven aan voornoemde verzoeken. De gegevens op de commissielijst worden wel 

openbaar gelegd en zijn ten alle tijden beschikbaar voor inzage. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming 

hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan via e-mail naar 

tweedesecretaris@svosiris.com. Mochten de gegevens van u wijzigen, kan dit ook per e-mail 

worden doorgegeven aan de secretaris. 

Binnen de Sociëteit en op enkele activiteiten van de vereniging buiten de Sociëteit worden 

foto’s gemaakt. Deze foto’s worden gecontroleerd door de Fotocommissie der Sv. Osiris en 

zullen veilig worden bewaard. Enkele foto’s kunnen op de website of op social media 

verschijnen. Bij inschrijving van de vereniging gaat u hiermee akkoord. 

Indien het wenselijk is dat een foto die gepubliceerd is op de website of op social media 

verwijderd wordt, kunt u een e-mail sturen naar bestuur@svosiris.com. De foto zal dan zo 

spoedig mogelijk van de website of van social media verwijderd worden.  
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Beveiliging  
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we 

bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;  

- Alle personen die namens Sv. Osiris van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan; 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;  

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 

fysieke of technische incidenten;  

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;  

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens.  

Klachten  
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 

hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden 

wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 

privacybescherming.  

Vragen  
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem 

dan contact met ons op.  

Contactgegevens 
Sv. Osiris 

Herenwaltje 1-1a 

8911 HN Leeuwarden 

bestuur@svosiris.com 

058-2846469 

www.svosiris.nl 
  


