Privacyverklaring SV Nexus
Deze privacyverklaring bevat contactgegevens, uitleg over persoonlijke data, wat hiermee gedaan
wordt en voor welke doeleinden deze data gebruikt wordt. Verder worden uw rechten uitgelegd, wat
wij doen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke data veilig is en hoe lang deze data opgeslagen
wordt. Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u onze website (www.svnexus.nl) bezoekt
of u, op wat voor manier dan ook, gegevens achterlaat.
Contactgegevens
Studievereniging Nexus
Laan van Scheut 10
6525 EM Nijmegen
Telefoonnummer: 06-40991280
KvK-nummer: 71977082
www.svnexus.nl
secretaris@svnexus.nl
Persoonlijke data
Persoonlijke data zijn data die informatie geven over u die u direct of indirect kunnen identificeren.
Verwerken persoonlijke data
Met het verwerken van persoonlijke data wordt het volgende bedoelt: het opnemen, verzamelen,
organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, raadplegen, gebruiken, openbaren door doorsturen,
verspreiden of beschikbaar maken, samenvoegen, blokkeren, wissen of verwijderen van uw
persoonlijke data.
Doeleinden
We verwerken uw persoonlijke data voor (een van) de volgende doeleinden: voor bestellingen, het
implementeren van overeenkomsten, om contact op te nemen, om u te informeren over
veranderingen in onze diensten of producten, om diensten of producten te leveren, om met uw
toestemming nieuwsbrieven te sturen, voor algemene of gerichte aanbiedingen, voor uw account op
de website en het plaatsen van foto’s. We verwerken uw persoonlijke data alleen voor (een van) de
bovengenoemde doeleinden.
Daarnaast gebruiken we uw data om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, onze services te
verbeteren, klachten uit te zoeken en fraude te voorkomen. We verkopen uw gegevens nooit aan
derden. Er worden ook geen klantprofielen opgesteld en er worden geen geautomatiseerde
beslissingen genomen die significante gevolgen kunnen hebben voor u. Om goed voor uw
persoonlijke data te kunnen zorgen, sluiten we een verwerkingsovereenkomst met partners wanneer
deze partners uw gegevens verwerken in een opdracht/samenwerking.

Persoonlijke data die we verwerken
Voor het uitwerken van bovenstaande doeleinden, gebruiken we de volgende persoonlijke
informatie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Studentnummer
E-mailadres
Mobiele telefoon
Adresgegevens
Rekeningnummer (IBAN)

Uw rechten
Als u wil weten welke data we van u verwerkt hebben en hoe we dat gedaan hebben, kunt u een mail
sturen naar secretaris@svnexus.nl met een verzoek tot toegang tot uw data. U zal een antwoord
ontvangen binnen vier weken.
Zijn uw data incorrect, niet compleet, irrelevant voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn of anderzijds
in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft
u recht op correctie van uw persoonlijke data. Dit houdt in: corrigeren, toevoegen, verwijderen of
blokkeren van uw persoonlijke data. U heeft recht op: bezwaar aantekenen tegen het verwerken van
uw persoonlijke data, minder data laten verwerken, het intrekken van uw gegeven toestemming tot
het verwerken van uw persoonlijke data en gegevensoverdracht. Wilt u gebruik maken van een van
bovenstaande rechten? Mail dan naar secretaris@svnexus.nl. U krijgt bericht terug binnen vier
weken.
Veiligheid
Persoonlijke data zijn persoonlijk en horen dat ook te blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u
dat uw persoonlijke data niet uitlekt of onrechtmatig verwerkt wordt. Daarvoor nemen wij alle
mogelijke technische en organisatorische maatregelen om veilig om te gaan met uw persoonlijke
data. Om uw persoonlijke data veilig te stellen maken wij gebruik van een virusscanner,
wachtwoorden voor elektronische systemen, een veilige internetverbinding en offline back-ups.
Opslag persoonlijke data
We slaan uw persoonlijke data niet langer op dan strikt nodig is voor de beoogde doeleinden.
Wanneer er wettelijke vereisten zijn voor de opslag, zal de persoonlijke data niet langer opgeslagen
worden dan vereist door de wet.
Aanpassen privacyverklaring
SV Nexus behoudt zich het recht om de privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op haar
website worden gepubliceerd. Er wordt derhalve van u verwacht de website van SV Nexus in de
gaten te houden.

