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Inleiding
Diephuis is de vereniging met focus op het civiele recht, bedoelt voor studenten aan de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als rechtenvereniging
zijn wij zeer bewust van de rechten die leden hebben en de voorwaarden en regels met
betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vindt u uitleg
over de wijze van verwerking, welke gegevens wij verwerken en waarom we die verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Diephuis verwerkt bij het aangaan van een lidmaatschap persoonsgegevens. De volgende
gegevens worden verwerkt: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres en uw IBAN. Daarnaast worden er ook bijzondere
persoonsgegevens verwerkt in de vorm van foto’s op de website.

Doel van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Diephuis verwerkt worden gebruikt voor het afhandelen van de
contributie middels automatische incasso, het houden van contact met de leden, het
versturen van de nieuwsbrief, het bijhouden en compleet maken van het ledenbestand, de
mogelijkheid subsidies te ontvangen van de Rijksuniversiteit Groningen en de mogelijkheid
om een account aan te maken. De bijzondere persoonsgegevens, in de vorm van foto’s,
worden gebruikt om de activiteiten van Diephuis tentoon te stellen aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Diephuis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Diephuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Niet-incidentele verwerkingen worden
bewaard met oog op naleving van de termijnen zoals genoemd in het verwerkingsregister. De
(alumni)ledenadministratie zal de persoonsgegevens bewaren gedurende het lidmaatschap –
en na opzegging van het lidmaatschap verwijderen binnen de gestelde termijn van één
maand.

Delen van persoonsgegevens met derden
Diephuis deelt uw persoonsgegevens in beginsel niet met derden. Uitzondering hierop zijn de
bijzondere persoonsgegevens in de vorm van foto’s gemaakt op de activiteiten, die tentoon
gesteld worden op de website. Slechts het bestuur heeft inzage in de overige
persoonsgegevens. Slechts in schrijnende gevallen – bij voorbeeld in het geval van een
wettelijke plicht – worden de persoonsgegevens gedeeld. Gegevens kunnen ook gedeeld
worden aan derde partijen op basis van een overeenkomst of uw nadrukkelijke toestemming.

Rechten met betrekking van de persoonsgegevens van betrokkene
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien. U daarnaast heeft het recht bezwaar te
maken tegen verwerkte persoonsgegevens door middel van correctie of verwijdering. Tevens
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 Diephuis 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 Bestuur@diephuis.nl.
Om te waarborgen dat de gegevens door middel van deze rechten niet onrechtmatig bij een
derde terechtkomen, vragen wij u een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen indien
u uw persoonsgegevens wilt ontvangen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Diephuis 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 op via Bestuur@diephuis.nl. Het bestuur
houdt strikt zicht op de veilige verwerking van de persoonsgegevens.

