
Privacy statement studievereniging Kybernetes 
Wanneer je lid wordt van Kybernetes geef je toestemming aan het bestuur om jouw gegevens 
te gebruiken. Dit staat ook vermeld op het lidmaatschap formulier.  
Persoonsgegevens van leden worden in geen enkel geval gedeeld met bedrijven, studenten of 
andere instanties van buitenaf zonder dat de persoon in kwestie daar expliciet toestemming 
voor heeft gegeven aan het huidige bestuur van Kybernetes. Alleen het bestuur van 
Kybernetes heeft het recht om de persoonsgegevens te gebruiken. Het bestuur en leden die in 
een commissie zitten of op een andere manier in aanraking komen met de persoonsgegevens 
van Kybernetes dienen een geheimhoudingscontract te ondertekenen. In het 
geheimhoudingscontract staat tot welke gegevens de ondertekende toegang heeft. Mocht u 
na het lezen van dit document nog vragen hebben, neem dan contact op met het bestuur via 
bestuur@kybernetes.nl. 
  
Gegevens 

We bewaren de volgende gegevens van een lid: 

- Studentnummer: Om de registratie te kunnen controleren is de volledige naam met in 
combinatie van het studentnummer nodig. Dit dient tevens als uniek 
lidmaatschapkenmerk van het lid. 

- Voornaam & Achternaam: om de registratie te kunnen controleren in combinatie met 
het studentnummer. 

- Startjaar: om te zien wanneer een lid is begonnen met de studie.  
- Geboortedatum: Om te kunnen achter halen of iemand minder- of meerderjarig is voor 

het benutten van alcohol 
- Telefoonnummer: Voor eventueel persoonlijk contact 
- E-mailadres: om contact te onderhouden met de leden (zo wordt er de Kybercourant 

gestuurd en speciale mededelingen.) 
- Straat, huisnummer, postcode & woonplaats: Om officiële documentatie op te kunnen 

sturen. Bijvoorbeeld een uitnodiging voor de Algemene leden vergadering. 
- IBAN-Nummer: om te kunnen achterhalen welk lid er geld heeft overgemaakt naar 

Kybernetes. Tevens is deze ook nodig voor de automatische lidmaatschap incasso. 
- Geslacht: om bij te houden hoeveel mannelijke en vrouwelijke leden er zijn (zo kunnen 

activiteiten hierop afgesteld worden, denk aan heerenavond en ladiesnight) 

Deze gegevens worden digitaal op een veilige plek in de cloud opgeslagen, ook worden de 
inschrijfformulieren fysiek opgeslagen in een versleutelde kast waar alleen de huidige 
bestuursleden toegang tot hebben. Verder heeft elk lid het recht om hun persoonsgegevens in 
te zien, dit kan via het bestuur aangevraagd worden. 
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Geheimhouding 

De studievereniging heeft ook commissies die met deze persoonsgegevens in aanraking 
komen, daarom hebben zowel de commissies als het bestuur een geheimhoudingsverklaring 
moeten tekenen waarin ze beloven dat de persoonsgegevens van de leden niet naar externe 
partijen doorgespeeld worden. Daarnaast is er afgesproken binnen de vereniging dat elke 
ontvanger van een van onze E-mails in de BCC word gezet, zodat de E-mailadressen niet 
zichtbaar zijn voor de andere ontvangers. 
 

Datalek 

In het geval dat er een datalek plaatsvindt waarbij persoonsgegevens van de leden vrijkomen 
dan zal er een E-mail naar alle leden gestuurd worden om ze hierover te infomeren. 

 

Foto’s 
Tijdens de evenementen die Kybernetes organiseert worden er vaak foto’s gemaakt die online 
op Facebook gezet worden. Voordat de foto’s op Facebook belanden worden ze eerst 
gecontroleerd of het geschikte foto’s zijn. Verder wordt er bij elk evenement toestemming 
gevraagd of er foto’s van het lid gemaakt mag worden . Als toch een foto van het lid online 
komt terwijl het lid aangegeven had dat hij/zij het niet wilde, dan kan het lid bij het bestuur 
aangeven dat de foto verwijdert moet worden. 

 

 

 

 
 

  


