
PRIVACYVERKLARING DER S.V. CEMENTI 
 
De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die CEMENTi 
(hierna: vereniging) verwerkt van haar leden, deelnemers of andere 
geïnteresseerden. 
Indien u lid bent van de activiteitencommissie of om een andere reden 
persoonsgegevens aan de vereniging verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming 
om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. 
 
1. Verantwoordelijke 
De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn: 
Renske van Dooren, secretaris der s.v. CEMENTi 
en  
Djuna Lemmens, voorzitter der s.v. CEMENTi, 
 
M.H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede. 
tel.: 088 019 1977 
Kantoor: E.061 
De secretaris is bereikbaar via secretaris@cementi.nl.  
 
2. Welke gegevens verwerkt de vereniging en voor welk doel  
2.1 De vereniging verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de volgende 
doeleinden: 

a) Het verwerken van de lidmaatschap. 
a. Voornaam 
b. Tussenvoegsel 
c. Achternaam 
d. Geboortedatum 
e. Adresgegevens 
f. E-mailadres 
g. Telefoonnummer 
h. Studentennummer 
i. Opleidingsroute  

b) Het sturen van de agenda voor vergaderingen, documenten met betrekking 
tot de agenda van vergaderingen, het versturen van de nieuwsbrief, andere 
belangrijke meldingen en promotie van activiteiten. 

a. E-mailadres 
c) Het opvragen van informatie van haar leden voor activiteiten waarin zij 

eventueel deelnemen. 
a. E-mailadres  
b. Opleidingsroute 
c. Voornaam 
d. Tussenvoegsel 
e. Achternaam 
f. Geboortedatum 
g. Noodcontacten 

d) Het afhandelen van betalingen omtrent lidmaatschap. 
a. Bankrekeningnummer 

e) De studiereis: 
a. Bijzondere persoonsgegevens (medicatie en allergieën) en 

noodcontacten  
 
  



E-mail berichtgeving: 
Voor vereniging-brede berichten (bijvoorbeeld mededelingen vanuit het bestuur) 
zullen de bij de vereniging bekende emailadressen worden gebruikt. Actuele 
voorbeelden zijn berichtgeving over het COVID-19 virus. Het bestuur probeert hier 
echter beperkt gebruik van te maken. 
 
3. Publicatie foto’s en video’s 
Gedurende de activiteiten kunnen er foto’s en video’s gemaakt worden. Deze 
kunnen mogelijk gepubliceerd worden via sociale media kanalen: Facebook, 
Instagram, en onze website. Wanneer wij deze graag willen publiceren, zal altijd 
eerst toestemming worden gevraagd aan de betrokkene.  
 
4. Bewaartermijnen 
De vereniging verwerkt en bewaart de desbetreffende persoonsgegevens gedurende 
de duur van uw lidmaatschap zolang dit noodzakelijk is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarna worden de persoonsgegevens 
vernietigd. 
 
5. Beveiligingsmaatregelen en verwerking 
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de vereniging passende 
organisatorische maatregelen getroffen: 
- Voor de verwerking van de persoonsgegevens hanteert de vereniging een 

geheimhoudingsplicht;  
- Er worden gebruikersnamen en wachtwoorden gehanteerd voor al onze 

systemen; 
- We beveiligen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens wanneer daar 

aanleiding toe is;  
- De secretaris, verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, 

wordt gecontroleerd door de voorzitter; 
- Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 
 
Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten 
5.1 Aan de secretaris van de vereniging kan een verzoek worden ingediend om uw 
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Dit 
verzoek kunt u indienen bij: secretaris@cementi.nl. De vereniging zal uw verzoek in 
behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.  
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw 
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de 
secretaris. 
5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop de vereniging uw 
persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen 
met onze Raad van Deskundigen: rvd@cementi.nl. Daarnaast heeft u altijd het recht 
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit 
Persoonsgegevens is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 
privacybescherming.  
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden 
gericht aan bestuur@cementi.nl. 
 
  



6. Wijzigingen 
Deze privacyverklaring kan ten alle tijden worden gewijzigd. Voordat de wijzigingen 
worden doorgevoerd, zullen deze worden voorgelegd aan de algemene 
ledenvergadering. 
 
Wij adviseren u om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen 
administratie. 
 
7. Delen van persoonsgegevens met derden 
De gegevens die u aan ons toevertrouwd, kunnen wij aan derde partijen verstrekken 
indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  
De vereniging verstrekt informatie aan derden bij verplichtingen van identificatie bij 
bijvoorbeeld excursies, lezingen, workshops en studiereizen indien dit noodzakelijk 
is. Voor de verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden wordt er eerst 
toestemming gevraagd. 
De gegevens die wij delen met derden zijn: 
- Bijzondere gegevens: zoals medicijnen en allergieën  
- Persoonsgegevens:  

a) Voornaam 
b) Tussenvoegsel 
c) Achternaam 
d) Studentennummer 
e) Noodcontacten 
f) Bankrekeningnummer  

- Opleidingsroute 
 
De derden waarmee wij gegevens delen zijn: 
- De Raad van Deskundigen van s.v. CEMENTi 
- De Activiteitencommissie van s.v. CEMENTi 
- De Kascommissie van s.v. CEMENTi (Alleen deze commissie kan de 
bankrekeningnummers van de leden inzien) 
 
De vereniging geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we 
geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) 
maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw 
persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens 
niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  
 
8. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van 
hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 
16 is. Wij raden ouders of verzorgers dan ook aan om betrokken te zijn bij de 
onlineactiviteiten van hun kinderen en zo te voorkomen dat er gegevens over 
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd 
bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over 
een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@cementi.nl. 


