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Inleiding
Studievereniging Sociëtas wil te allen tijde zorgvuldig omgaan met uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving, die Sociëtas in acht neemt, is
Sociëtas daar ook verantwoordelijk voor.
Elk (alumni)lid, deelnemer van activiteiten en ieder ander moet erop kunnen vertrouwen
dat zijn of haar persoonsgegevens door Sociëtas rechtmatig worden verwerkt en passend
worden beschermd. Sociëtas is daarom transparant over wat zij met persoonsgegevens
doet en neemt verantwoordelijkheid, ook als er fouten worden gemaakt. Sociëtas stelt
individuen in staat hun gegevens in te zien en te corrigeren. Hun klachten worden serieus
genomen en zorgvuldig behandeld.
In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de manier waarop Sociëtas
gegevens van u verwerkt en over de rechten die u hebt. Deze privacyverklaring is
opgesteld in samenhang met het privacybeleid van Sociëtas.
Contactgegevens verantwoordelijke
U kunt met uw vragen en verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens
terecht bij:
Studievereniging Sociëtas
Grote Kruisstraat 2-1 9712 TJ Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
E-mail: societas@rug.nl
Status van deze privacyverklaring
Dit document betreft de algemene privacyverklaring van Sociëtas. Deze privacyverklaring
beschrijft op hoofdlijnen welke persoonsgegeven Sociëtas verwerkt en voor welke
doeleinden dat gebeurt. Sociëtas houdt in een verwerkingsregister bij welke
verwerkingsactiviteiten zij verricht. Hierdoor is Sociëtas in staat u op uw verzoek
specifiek te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. In voorkomende
gevallen is het zo dat u over de verwerking van uw persoonsgegevens vooraf specifiek
geïnformeerd dient te worden. In dat geval wordt, onder verwijzing naar deze algemene
privacyverklaring, een specifieke privacyverklaring voorgelegd.
Doel verwerkingen persoonsgegevens
Studievereniging Sociëtas verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Afhandeling betaling;
Verzenden nieuwsbrief;
Telefonisch- of e-mailcontact;
Informeren over wijzigingen van diensten en producten;
De mogelijkheid bieden een account aan te maken;
Afleveren van goederen;
Het organiseren van activiteiten.

Grondslagen verwerkingen
De grondslagen voor de verwerkingen voor de hierboven beschreven doeleinden zijn
divers. Verwerkingen kunnen plaatsvinden op grond van:
De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
Het beschermen van uw of andermans vitale gezondheidsbelang;
Het nakomen van een op Sociëtas rustende wettelijke verplichting;
Een gerechtvaardigd belang van Sociëtas om de gegevens te verwerken;
De door u gegeven toestemming voor de verwerking.
Indien de RUG uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming, dan heeft
u de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken.
Categorieën persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u (direct of indirect) kunt worden
geïdentificeerd. In deze algemene privacyverklaring wordt op hoofdlijnen weergegeven
welke categorieën persoonsgegevens Sociëtas verwerkt. Sociëtas spant zich ervoor in om
een zo volledig mogelijk overzicht te geven. Sociëtas verwerkt de volgende categorieën
persoonsgegevens:
NAW-gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats en geboorteplaats;
Leeftijdsgegevens: leeftijden en geboortedata;
Contactgegevens: e-mailadres en telefoonnummer (zakelijk en privé);
Gegevens over uw sekse;
Gegevens over uw opleiding;
Gegevens over uw deelname aan activiteiten;
Gegevens over plaatsnemen in een commissie/structuur;
Financiële gegevens: bankrekeningnummer, declaratiegegevens;
Sociëtas verwerkt de volgende categorieën bijzondere persoonsgegevens bij opvraag:
Identificatiegegevens: BSN-nummer, nummer identiteitsbewijs, kopie identiteitsbewijs;
Gegevens over gezondheid: bijvoorbeeld dieetwensen;
Foto’s en videobeelden: promotiemateriaal.

Ontvangers van uw persoonsgegevens
Binnen Sociëtas worden uw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt door de personen
voor wie dat noodzakelijk is. Sociëtas schakelt soms voor de uitvoering van haar
processen andere partijen in die daarbij ten behoeve van Sociëtas persoonsgegevens
verwerken. Met deze ‘verwerkers’ worden altijd schriftelijke afspraken gemaakt waarmee
de zorgvuldige en veilige omgang met uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Ook
kan het voorkomen dat Sociëtas samen met een ander verantwoordelijk is voor de
verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer uw persoonsgegevens door Sociëtas aan
een partij worden verstrekt, is het mogelijk dat deze partij ze weer doorgeeft aan een
ander. Wanneer Sociëtas voor die doorgifte aan een ander verantwoordelijk is op grond
van de wet, worden maatregelen getroffen waarmee de zorgvuldige en veilige omgang
met uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.
Externe bronnen van gegevens
Sociëtas verkrijgt de persoonsgegevens die zij over u verwerkt in de meeste gevallen van
uzelf. In sommige gevallen worden de gegevens uit een externe bron verkregen. U kunt
te allen tijde hierover nadere informatie opvragen bij Sociëtas.

Internationale verwerking
Het kan voorkomen dat voor een bepaald doel uw persoonsgegevens onder
verantwoordelijkheid van Sociëtas worden verwerkt buiten de Europese Economische
Ruimte, waar de Europese privacywetgeving niet van toepassing is. In dat geval zorgt
Sociëtas ervoor dat maatregelen zijn getroffen waarmee de zorgvuldige en veilige
omgang met uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.
Bewaartermijnen
Sociëtas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het
realiseren van de doelen van de verwerking. De exacte bewaartermijnen en de
voorwaarden voor verlenging daarvan worden Sociëtas vastgesteld voor iedere
verwerking. Op uw verzoek deelt Sociëtas u mee hoe lang uw persoonsgegevens
bewaard worden.
Geautomatiseerde besluitvorming
Studievereniging Sociëtas 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 mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studievereniging Sociëtas) tussen
zit.
Uw rechten
U hebt op grond van de privacywetgeving diverse rechten. U kunt voor de uitoefening
van uw rechten contact opnemen met Sociëtas via societas@rug.nl. Uw verzoeken
worden binnen een maand na ontvangst beoordeeld en afgehandeld. Als uw verzoek
complex is of als u veel verzoeken indient, is deze termijn maximaal drie maanden.
Voor behandeling wordt eerst vastgesteld of het verzoek is ingediend door een bevoegd
persoon en of het verzoek legitiem is. Daarom kan om uw legitimatie worden gevraagd
voordat het verzoek in behandeling wordt genomen.
U hebt het recht Sociëtas te verzoeken om een overzicht van de over u verwerkte
persoonsgegevens, de verwerkingen daarvan en de toepasselijke bewaartermijnen.
Wanneer u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of wanneer u niet langer wilt dat
uw gegevens worden verwerkt, kunt u vragen om deze gegevens aan te passen of om
verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen en deze te verwijderen. U hebt in
bepaalde gevallen ook recht op een afschrift van uw persoonsgegevens in een bruikbaar
formaat. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens,
hebt u het recht die weer in te trekken. Om uw verzoek te beoordelen en af te handelen,
worden vanzelfsprekend uw persoonsgegevens verwerkt.
Klachten
Studievereniging Sociëtas wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt 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-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Wijzigingen van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is vastgesteld door bestuur 2017-2018 op 24 mei 2018 en is
daarna gepubliceerd op de publieke website van Sociëtas en vanaf dat moment ook van
toepassing. Sociëtas kan deze privacyverklaring wijzigen. Aanleiding hiervoor kunnen

onder meer zijn: (wijziging van) wet- en regelgeving, wijziging in het algemene privacy
beleid van Sociëtas en voortschrijden van de techniek. Uiteraard wordt u hiervan op de
hoogte gesteld.

