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1. Privacy statement Studievereniging Academie Mens en Maatschappij 
Voor de leesbaarheid zullen wij in dit Privacy Statement van SAMM communiceren in de wij/ons 
vorm. Binnen onze verenging maken we gebruik van lid gegevens en financiële gegevens. Wanneer 
wij spreken van ‘’ De gegevens’’, bedoelen we de lid gegevens en de financiële gegevens.  
 

1.1 Introductie 
Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 
verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. In dit statement laten wij je weten welke 
gegevens wij verzamelen als je lid bent van ons, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe we 
hiermee omgaan. Wanneer je lid bent van SAMM of na 25 mei 2018 lid word, neem je deel aan onze 
activiteiten dan heb je kennis genomen van dit privacy statement en ga je hiermee akkoord.  
 

1.2 Voor wie is dit privacy statement bedoeld?  
Dit privacy statement geldt voor alle leden van SAMM. Naast de leden geldt, dit statement ook voor 
voormalige leden, zolang wij nog gegevens van je hebben. Indien je als voormalig lid wilt weten of dit 
het geval is kun je contact opnemen met ons door een e-mail te sturen naar 
secretaris-s.amm@saxion.nl.  
 

1.3 Wie zijn wij?  
Studieverenging Academie Mens en Maatschappij is de studievereniging voor alle Social Workers in 
opleiding van Saxion Hogescholen te Enschede en ingeschreven onder Kamer van Koophandel 
nummer : 59443847 
 
Bij Studievereniging Academie Mens en Maatschappij is de secretaris verantwoordelijk voor het 
privacy beleid.  
 
Postadres 
Studievereniging Academie Mens en Maatschappij 
t.a.v. Privacy verantwoordelijke  
M.H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede 
 
Bezoekadres 
Studievereniging Academie Mens en Maatschappij 
M.H. Tromplaan 28 
7513 AB Enschede 
 
Contactgegevens 
Studievereniging Academie Mens en Maatschappij 
Privacy verantwoordelijke 
Telefoon: 088- 0191858 
E-mail: secretaris@studieverenigingamm.nl 
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1.4 Jouw gegevens 
In dit hoofdstuk lees je welke gegevens wij van je hebben. In dit privacy wet worden dit 
persoonsgegevens genoemd. Dit betreft gegevens die direct over jou gaan of naar jou te herleiden 
zijn.  

1.4.1 Lid gegevens 
Wij beschikken over gegevens waarmee wij je kunnen identificeren of met je kunnen communiceren. 
Lid gegevens bevatten onder mee je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, 
studentnummer en andere contactgegevens die wij rechtstreek van je krijgen. Wij beschikken ook 
over jouw gegevens als je je aanmeldt voor een informatiedienst (zoals een nieuwsbrief) of als je 
meedoet aan een activiteit. Als wij informatie van je vragen (bijvoorbeeld in een online formulier) 
zullen wij aangeven of het geven van deze informatie verplicht is en met wel doel wij dit doen.  
 

a) Waarom bewaren wij lid gegevens? 
Doordat wij je lid gegevens bijhouden kunnen we onze bedrijfsvoering mogelijk maken. 
hierdoor verbeteren we de gebruikerservaring  en beschermen we onze diensten en 
platformen.  
 

b) Hoelang bewaren wij lid gegevens? 
De lid gegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. 
Wij moeten ons wel aan het wettelijke bewaartermijn houden. In de hoofdregel geldt dat wij 
lid gegevens bewaren voor de duur dat iemand lid is bij ons. Daarna bewaren wij lid 
gegevens per einde boekjaar nog maximaal zeven jaar. Van personen die nooit lid zijn 
geweest bewaren wij lid gegevens per einde boekjaar nog twee jaar.  

 

1.4.2 Financiële gegevens 
Wij beschikken over financiële gegevens van de leden, zodat de jaarlijkse contributie afgenomen kan 
worden.  
 

A) Waarom bewaren wij financiële gegevens? 
Als je lid bent bij ons, betaal je jaarlijks contributie. Hierdoor verzamelen wij gegevens om dit in 
rekening te kunnen brengen. De financiële gegevens die we van je hebben is je 
bankrekeningnummer  
 
B) Hoelang bewaren wij financiële gegevens? 
De financiële gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de 
verwerking. Wij moeten ons wel aan het wettelijk bewaartermijn houden. In de hoofdregel geldt 
dat wij financiële gegevens bewaren voor de duur dat iemand lid is bij ons. Daarna bewaren wij 
financiële gegevens per einde boekjaar nog maximaal zeven jaar.  

 

1.4.3 Gegevens bescherming 
a) Wie heeft er toegang tot de gegevens? 
Wij maken gebruik van diverse diensten en platformen waarin de gegevens worden verwerkt. 
Ieder van deze systemen of platformen maakt daarbij gebruik van beveiligde verbindingen. Waar 
mogelijk wordt ook gebruik gemaakt van een zogenoemde twee-factor-authenticatie. De 
gegevens zijn ten allen tijde inzichtelijk voor ons bestuur, en al dan niet gedeeltelijk inzichtelijk 
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voor leden van de kascommissie of natuurlijke personen die omwille van de bedrijfsvoering of 
andere redenen in contact komt met de gegevens.  

 
b) Wat doen wij om de gegevens te beschermen? 
De gegevens worden te allen tijde geopend in een beveiligde omgeving en/of verbinding. Verder 
zijn de gegevens beschermd doormiddel van digitale of fysieke beveiligingsmaatregelen.  
 
c) Waar staan de gegevens? 
De gegevens binnen onze eigen diensten en platformen staan enkel op systemen die zich binnen 
de grenzen van de Europese Unie bevinden.  
 
d) Met wie delen wij de gegevens? 
Zonder expliciete toestemming delen wij de gegevens niet met derden, tenzij dit door ons 
bestuur noodzakelijk wordt bevonden, vereist is vanuit de statuten en/of de wetgeving. 
Wanneer wij gegevens willen delen met derden om andere reden dan hiervoor beschreven, zal 
ons bestuur hier voorafgaand schriftelijk of digitaal expliciet om toestemming vragen, met 
daarbij een verklaring over het doel, evenals waarom en welke gegevens.  
 
e) Externe dienstverleners 
Wij maken voor het beheren van ons leden bestand gebruik van E-Boekhouden en voor het 
versturen van mails maken we gebruik van Google en MailChimp. Uit functioneel en/of technisch 
oogpunt worden de gegevens gedeeld met deze dienstverleners. De inhoud van een bericht kan 
en mag de gegevens bevatten, mits dit in lijn staat met de beleidsvoering, het doel van de 
vereniging of een activiteit die wij organiseren. Hieronder vind je meer informatie over hoe onze 
externe dienstverleners omgaan met privacy.  
 
E-Boekhouden 
https://www.e-boekhouden.nl/voorwaarden/privacy 

 
Google 
https://privacy.google.com/intl/nl_nl/businesses/compliance/  
 
Saxion 
https://www.saxion.edu/site/about-saxion/privacy/ 
 
MailChimp  

       https://mailchimp.com/legal/privacy/ 
 

f) Beeldmateriaal  
Wij behouden ons recht voor het plaatsen van beeldmateriaal op (digitale) kanalen die in lijn 
staan met ons doel of de promotie daarvan. Indien je bezwaar hebt op beeldmateriaal waarin je 
duidelijk herkenbaar bent, dan kun je dit per e-mail aangeven door een bericht te sturen naar 
secretaris@studieverenigingamm.nl . Hierbij dient beschreven te zijn om welk beeldmateriaal 
het gaat en waar dit beeldmateriaal te vinden is. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor 
(ongewenst) hergebruik van beeldmateriaal dat mogelijkerwijs voortvloeit uit publicatie.  
 
g) Nieuwsbrief 
Wij versturen iedere eerste maandag van de maand de nieuwsbrief. De nieuwsbrief is een 
middel die wij gebruiken om onze leden op de hoogte te houden van de aankomende 
activiteiten.  
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1.4.4 Controle over je gegevens 
a) Wissen van gegevens 
Wanneer je ons wilt vragen om gegevens te verwijderen, dan kun je dit per e-mail aangeven 
door een bericht te sturen naar secretaris@studieverenigingamm.nl indien: 
● Wij de gegevens die wij van je hebben verzameld niet langer nodig hebben 
● Je jouw toestemming om bepaalde gegevens te gebruiken hebt ingetrokken 
● Je een specifieke reden hebt om bepaalde gegevens te laten wissen 
● Je vindt dat wij de gegevens niet mogen bewaren 
Het kan voorkomen dat wij bepaalde gegevens niet kunnen wissen. Indien dit het geval is, zullen 
wij je hiervan onderbouwd op de hoogte stellen.  

 
b) Wijzigingen of corrigeren van de gegevens 
Je kunt de gegevens laten wijzigen en corrigeren door een bericht te sturen naar 
secretaris@studieverenigingamm.nl ,vooral als de gegevens die wij over je hebben onjuist zijn. 
Er is een mogelijkheid dat wij bepaalde gegevens niet kunnen wijzigen. Hiervan zullen wij je dan 
van op de hoogte stellen.  
 
c) Recht op inzage 
Je hebt recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen of, en zo ja hoe, wij gegevens over je gebruiken. 
Je kunt daarom een overzicht opvragen van alle categorieën van gegevens die wij van je hebben.  
 

1.5 Uitschrijven 
Indien je niet langer lid wenst te blijven bij ons, kun je dit per e-mail aangeven door een bericht te 
sturen naar secretaris@studieverenigingamm.nl . Dit zal je voor 1 juli van het desbetreffende 
studiejaar moeten doen. Wanneer je dit doet, zal je vanaf 31 juli van het desbetreffende studiejaar 
uitgeschreven worden. Tot die tijd kun je gebruik maken van onze diensten.  
 

1.6 Lid worden  
Wil je lid worden van Studievereniging Academie Mens en Maatschappij? Dan kan dit schriftelijk 
doormiddel van het inschrijfformulier. Je kan voor dit formulier terecht tijdens de openingstijden van 
ons kantoor.  
 

1.7 Disclaimer  
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze berichten, 
werken, diensten en platformen, is het mogelijk dat de informatie die via ons wordt gepubliceerd 
onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen 
worden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke 
aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met ons, of met de tijdelijke 
onmogelijkheid om ons te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of 
indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via ons of onze kanalen 
verkregen is. 
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1.8 Wijzigingen privacy statement 
Van tijd tot tijd wijzigen wij dit Privacy statement. Indien wij dit doen zullen wij je hiervan per e-mail 
op de hoogte stellen. Wij bewaren ook eerdere versies van ons privacy statement. Oudere versies 
kun je opvragen door per e-mail een bericht te sturen naar secretaris@studieverenigingamm.nl 
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