Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dit is
onderdeel van de Europese privacywet (GDPR). Dit houdt in dat wij gegevens beter moeten
beschermen.

1.

Persoonsgegevens

AEGEE-Amsterdam gaat secuur met de persoonsgegevens om. De persoonsgegevens zijn te allen
tijde digitaal beschikbaar voor de voorzitter van de WebCie. Deze gegevens zijn beschermd door
middel van wachtwoorden en hier wordt alleen over gecommuniceerd door middel van versleutelde
apparaten. Binnen het bestuur is een coördinator Privacy aangesteld die de regels handhaaft. Als je
je uitschrijft als lid van AEGEE-Amsterdam zullen al je persoonsgegevens verwijderd worden met
uitzondering van de gegevens die nodig zijn om aan de fiscale bewaarplicht te voldoen.

a. Overeenkomst
AEGEE-Amsterdam heeft een aantal persoonlijke gegevens nodig voor het uitvoeren van de
lidmaatschapsovereenkomst. Deze persoonlijke gegevens moet je verplicht invullen op het
inschrijfformulier en onderteken je. De volgende gegevens zullen voor het bestuur en de ICTvoorzitter altijd zichtbaar zijn op je profiel op de website.
AEGEE-Amsterdam heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst van contributie de IBAN, initialen
en achternaam nodig. Deze gegevens moeten zeven jaar worden bewaard om aan de fiscale
bewaarplicht te voldoen.
AEGEE-Amsterdam heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan statuten, de
geboortedatum nodig. Leden moeten ouder zijn dan zeventien jaar en jonger zijn dan 30 jaar. De
geboortedatum wordt verwijderd bij uitschrijven als lid of reünist.
AEGEE-Amsterdam heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst de start van het lidmaatschap
nodig. De start van het lidmaatschap is nodig om te bepalen of iemand reünist mag worden. De start
van het lidmaatschap wordt verwijderd bij uitschrijven als reünist.
AEGEE-Amsterdam heeft voor het aanvragen van een bestuursbeurs de instelling, het
studentnummer en de studie nodig. Deze gegevens zullen worden verwijderd bij het uitschrijven als
lid.
AEGEE-Amsterdam heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst voor een account op de site, de
nieuwsbrief, bevestiging van machtigingen en belangrijke informatie het e-mailadres nodig. Het emailadres wordt verwijderd bij uitschrijven als lid of reünist.
Voor een ALV heeft AEGEE-Amsterdam om te voldoen aan het HR en de statuten het recht om de
quorum lijst en stemmen 7 jaar te bewaren voor de geldigheid van de stemming.

b. Wettelijke
AEGEE-Amsterdam is door de fiscale bewaarplicht wettelijk verplicht machtigingsformulieren,
declaratieformulieren en financiële verklaringen zeven jaar te bewaren. Deze gegevens, waarop
jouw initialen, achternaam en IBAN zijn vastgelegd, zullen dan ook zeven jaar bewaard worden.
Nadat deze termijn is verlopen zullen deze papieren versnipperd worden.

c. Toestemming
Voor de verwerking van een aantal persoonsgegevens is AEGEE-Amsterdam wettelijk verplicht
toestemming te hebben. Deze toestemming geef je door middel van een handtekening op het
inschrijfformulier of op de website. Je kunt de informatie te allen tijde aanpassen en verwijderen.
Bij deze gegevens kun je zelf aangeven welke gegevens zichtbaar zijn op je profiel op de website.
Door gegevens van je profiel te verwijderen zullen de gegevens ook uit de database verwijderd
worden en zal verdere verwerking stoppen. Door gegevens op je profiel af te schermen, zodat deze
niet meer zichtbaar zijn voor leden, zullen de gegevens niet uit de database verwijderd worden en
zal verwerking doorgaan. Je voornaam, achternaam, leeftijd en mobiele telefoonnummer zijn
standaard zichtbaar totdat deze afgeschermd worden. Als je je uitschrijft als lid van AEGEEAmsterdam zullen al deze gegevens verwijderd worden
AEGEE-Amsterdam heeft toestemming nodig voor het bewaren en verwerken van adresgegevens.
Deze worden gebruikt voor het versturen van de Europe Session, als je hiervan een papieren variant
wilt ontvangen, en voor het versturen van kaarten door het bestuur.
AEGEE-Amsterdam heeft toestemming nodig voor het bewaren en verwerken van mobiele
telefoonnummers, van zowel jou als van een ouder en/of verzorger. Het telefoonnummer van een
ouder en/of verzorger wordt gebruikt om contact met hen te leggen in geval van nood. Jouw
telefoonnummer zal worden gebruikt om contact te kunnen leggen bij last-minute veranderingen
voor evenementen en om je toe te voegen aan groepsapps voor commissies en andere groepen van
AEGEE-Amsterdam, zoals de hosting database-app.
AEGEE-Amsterdam heeft toestemming nodig voor het bewaren en verwerken van een kledingmaat.
Deze informatie wordt gebruikt voor het bestellen van kleding bij activiteiten, zoals een t-shirt bij het
introweekend. Door kledingmaten van alle leden van AEGEE-Amsterdam te weten kan daarnaast een
goede inschatting worden gemaakt bij het bestellen van verschillende maten merchandise.
AEGEE-Amsterdam heeft toestemming nodig voor het bewaren en verwerken van gereisde
kilometers. Deze informatie wordt gebruikt voor het uitreiken van de travel trophy.
AEGEE-Amsterdam heeft toestemming nodig voor het bewaren en verwerken van wachtwoorden.
Deze toestemming geef je als je lid wordt van AEGEE-Amsterdam en een account krijgt op de
website. De wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen.
AEGEE-Amsterdam heeft toestemming nodig voor het bewaren en verwerken van gebruikersnamen.
Deze toestemming geef je als je lid wordt van AEGEE-Amsterdam en een account krijgt op de
website.

AEGEE-Amsterdam heeft toestemming nodig voor het bijhouden van jouw activiteit op de website.
Deze toestemming geef je als je lid wordt van AEGEE-Amsterdam en een account krijgt op de
website.

2.

Bijzondere persoonsgegevens

AEGEE-Amsterdam heeft toestemming nodig voor het bewaren en verwerken van bijzondere
persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die een hogere privacygevoeligheid hebben dan de ‘gewone’
persoonsgegevens. Het bijzondere persoonsgegeven dat AEGEE-Amsterdam bewaart en verwerkt is
de informatie over een dieet of een allergie. Deze informatie wordt door AEGEE-Amsterdam
verwerkt om aan de wensen van de leden te voldoen en rekening te houden met hun dieetwensen
of mogelijke (levensgevaarlijke) allergieën. De voorzitter van de WebCie en bestuursleden kunnen
dit altijd inzien. De KookCie krijgt voor een activiteit een lijst van deelnemers en hun eventuele
dieetwensen en/of allergieën te zien, verkregen via de coördinator Privacy en de coördinator
KookCie.

3.

Bescherming persoonsgegevens
a. Bescherming

AEGEE-Amsterdam beschermt de persoonsgegevens van haar leden zeer zorgvuldig. De
voorzitter van de WebCie heeft als enige toegang tot de gehele digitale database van
gegevens. Het bestuur kan de noodzakelijke informatie, met toestemming van de
coördinator Privacy en coördinator WebCie, opvragen voor een activiteit.
Het bestuur heeft toegang tot de gegevens op papier in het kantoor. Deze worden beveiligd
door middel van adequaat sleutelbeheer. De gegevens worden bewaard in kasten die op
slot kunnen en een kluis.
Machtigingslijsten kunnen onder toezicht van de desbetreffende coördinator ook door
commissieleden worden ingezien tijdens het machtigen op de borrel.
De KasCie ziet de declaratieformulieren in tijdens vergaderingen met de penningmeester.

b. Datalek
De coördinator Privacy houdt bij welke persoonsgegevens voor wie op welk moment beschikbaar
zijn en ziet erop toe dat AEGEE-Amsterdam zich aan de AVG houdt. Bij een datalek zullen de leden
hier altijd over worden geïnformeerd via e-mail.
Bij datalekken zal de coördinator Privacy zelf de afweging maken of dit aan de Autoriteit
Persoonsgegevens moet worden gemeld. Dit hangt af van de ernst van de datalek. Hierbij wordt het
aantal betrokkenen, de privacy gevoeligheid van de gegevens en de tijd van de datalek in acht
genomen.

c. Geheimhoudingsverklaring
De WebCie voorzitter, de KasCie en het bestuur komen in aanraking met privacygevoelige
persoonsgegevens. Bij installatie tot deze functie dienen zij de geheimhoudingsverklaring te
ondertekenen, zoals deze te vinden is op de website van AEGEE-Amsterdam onder “Documenten”.
Bij nood zullen derden toegang krijgen tot deze persoonsgegevens. Denk hierbij aan het contacteren
van een expert bij een vraag op ICT gebied. Dit zal worden voorgelegd aan de coördinator Privacy,
die zal afwegen of de derden toegang mogen krijgen.

i.

Derden - verwerkersovereenkomst

AEGEE-Amsterdam werkt alleen maar samen met derden die zich ook aan de AVG wetgeving
houden.

4.

Rechten
a. Vergetelheid

Leden van AEGEE-Amsterdam hebben het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat alle
persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens op papier en digitaal worden verwijderd. De
coördinator Privacy heeft vier weken de tijd om aan de vraag van het lid te voldoen en de gegevens
te verwijderen. Hiervan uitgezonderd zijn de persoonsgegevens die volgens de fiscale bewaarplicht
behouden moeten blijven. Dit zijn de initialen, de achternaam en de IBAN. Deze moeten zeven jaar
behouden worden om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

b. Inzage
Leden hebben het recht om in te zien welke persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens
AEGEE-Amsterdam van hen bewaart en verwerkt. Als een lid aanspraak maakt op dit recht heeft de
coördinator privacy vier weken de tijd om aan de vraag van het lid te voldoen. Er zal een afspraak
worden gemaakt voor inzage van de persoonsgegevens op het kantoor met de coördinator Privacy.
Jouw eigen digitale persoonsgegevens die je bij inschrijving hebt gegeven kunnen te allen tijde door
het lid worden ingezien op het profiel op de website.

c. Rectificatie
Leden hebben het recht om hun persoonsgegevens te verbeteren als deze onjuist zijn bewaard en
verwerkt. De coördinator Privacy heeft vier weken de tijd om aan de vraag van het lid te voldoen en
de gegevens aan te passen. Het lid kan zijn digitale gegevens die zijn verkregen bij de inschrijving te
allen tijde aanpassen op het profiel op de website.

5.

Overig

AEGEE-Amsterdam behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. Leden zullen hier
per e-mail van op de hoogte worden gebracht. Het volledige privacybeleid is aan te vragen bij de
coördinator Privacy.

