Privacyverklaring Versatile
Dit is de privacyverklaring van Studievereniging Versatile, gevestigd te Utrecht en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58443223
(hierna: “Versatile”). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Versatile
verwerkt, wanneer je onder andere de website http://www.svversatile.nl bezoekt, en
voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
In deze privacyverklaring wordt de website http://www.svversatile.nl aangeduid als:
svversatile.nl.
Gebruik van persoonsgegevens
1. Wanneer je svversatile.nl bezoekt, vraagt Versatile (mogelijk) persoonsgegevens
van je indien je:
a. Lid wordt van studievereniging Versatile;
b. Je als niet-lid inschrijft voor een activiteit van Versatile via
http://versatile.codex.link
2. Versatile verzamelt op deze wijze de volgende (persoons)gegevens (indien van
toepassing):
a. Naam;
b. Geboortedatum;
c. Geslacht;
d. Emailadres;
e. Telefoonnummer;
f. Adresgegevens;
g. Startdatum studie;
h. Studentnummer;
i. Bankrekeningnummer;
j. Gegevens over je voorkeuren;
i. Of je een plek binnen een commissie wilt bekleden en welke
commissie dit is.
3. Versatile gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:
a. Het lidmaatschap te effectueren;
b. Nieuwsbrieven te verzenden;
c. Contact met je op te nemen of te onderhouden;
d. Bijzondere uitnodigingen te versturen;
e. De dienstverlening te verbeteren.
4. Wanneer Versatile je gegevens heeft, behoud je het recht op:
a. Inzage van deze gegevens;
b. Correctie van deze gegevens: rectificatie en/of aanvulling;
c. Vergetelheid;
d. Beperking van verwerking;
e. Bezwaar;
f. Dataportabiliteit.
Plaatsen van beeldmateriaal
5. Versatile behoudt het recht geselecteerde foto’s van activiteiten op een
beschermde pagina te plaatsen, waar alleen leden toegang tot hebben. Leden
behouden zich hierbij het recht de vereniging te vragen om deze foto’s te
verwijderen.
6. Versatile vraagt bij het plaatsen van geselecteerde foto’s van activiteiten op een
openbare pagina om toestemming van de aanwezigen. Aanwezigen behouden zich
hierbij het recht de vereniging te vragen om deze foto’s te verwijderen.

7. Versatile behoudt het recht geselecteerde foto’s van activiteiten in de almanak, de
nieuwsbrief en het verenigingsblad te plaatsen. Deze zijn beperkt openbaar en
beschikbaar voor leden en sponsoren.
Gebruik van cookies en bezoekersregistratie
8. Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Versatile en voor
het instellen van jouw toestemmingen voor het toepassen daarvan verzoeken wij je
te mailen naar info@svversatile.nl
9. Wanneer in het kader van privacy informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit
niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met je of voor
een specifiek door jou gevraagde dienst, word je vooraf geïnformeerd en word je
toestemming gevraagd, zie daarvoor de cookie-manager. Het kan voorkomen dat
sommige onderdelen van de website zonder cookies et cetera niet goed
functioneren.
Informatie, wijziging en bezwaar
10. Je kunt contact opnemen met Versatile via info@versatile.nl voor:
a. Meer informatie over de wijze waarop Versatile persoonsgegevens verwerkt;
b. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c. Inzage in de persoonsgegevens die Versatile met betrekking tot jou
verwerkt;
d. Bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door Versatile.
Beveiliging van je gegevens
Versatile zal je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
11. Versatile zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw
gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om jouw gegevens 100% te
beveiligen.
Derden
12. Versatile zal jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw
uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of Versatile daartoe verplicht is op grond
van de wet of een rechterlijke uitspraak.
Melding Autoriteit Persoonsgegevens
13. Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een
inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op)
aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw
persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte
gesteld.
Melding aan betrokkene
14. Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld,
indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke
levenssfeer.
Wijzigingen privacyverklaring
15. Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de
toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacyverklaring
regelmatig te bekijken.

