April 2021

Privacyverklaring Z.S.R. Boreas
De Zwolse Studentenroeivereniging Boreas (Boreas), gevestigd aan de Katerdijk 7 te Zwolle, hecht veel waarde
aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit document willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met (uw)
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en wij gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Boreas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee, dat wij:
•
•
•

•

•

•

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
deze doelen en type persoonsgegevens zijn in dit document beschreven;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (zie de doeleinden in par. 1);
Bij inschrijving bij de vereniging vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw
persoonsgegevens of verwerken van persoonsgegevens over legitiem belang, tenzij deze worden
overgewogen door uw interesses of fundamentele rechten en vrijheid;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd blijven, denk aan: het gebruik maken van veilige systemen, het
wachtwoord veranderen van Conscribo na de bestuursoverdracht.
Geen persoonsgegevens doorgeven aan partijen die niet in deze verklaring opgenomen zijn, tenzij dit
nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (zie de genoemde doeleinden
in par. 1.1);
Op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Boreas is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze
privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact wenst op te nemen, dan kan dit via de
contactgegevens verderop in dit document.

§1. Verwerking van persoonsgegevens van leden en overige betrokkenen
§1.1 Doeleinden
Persoonsgegevens van leden van Boreas worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
•

•
•

Administratieve doeleinden, inclusief de evenementen georganiseerd door Boreas en
(roei)evenementen waar Boreas aan deelneemt. Dit zijn: roeicompetities en bokalen.
wedstrijdlicenties en lidmaatschappen bij de KNRB; activiteiten georganiseerd door commissies of
disputen.
Interne communicatie over zaken die spelen bij Boreas.
Het aanvragen van de bestuursbeurs bij de Hogeschool Windesheim.

§1.2 Soort gegevens
In deze paragraaf wordt er onderscheid gemaakt tussen gegevens die intern binnen Boreas opgeslagen worden
en gegevens die met derden (extern) gedeeld worden.
§1.2.1 Intern
Voor bovenstaande doelstelling(en) vraagt Boreas de volgende persoonsgegevens van u:
Soort gegevens

Opslaan

Delen met

Naam

Conscribo, Google Drive,
MyFleet

Alle leden van ZSR
Boreas (inclusief
commissies en disputen)

Grondslag tot opslaan
en delen van
persoonsgegeven.
Grondslag uitvoering
overeenkomst
lidmaatschap.

Achternaam

Conscribo, Google Drive,
MyFleet

Alle leden van ZSR
Boreas (inclusief
commissies en disputen)

Geboortedatum

Conscribo, Google Drive
(leden voor 2016)

-

Woonadres

Conscribo, Google Drive
(leden voor 2016)

-

Emailadres

Conscribo, Google Drive

Commissies

Telefoonnummer

Conscribo, Google Drive
(leden voor 2016)

Alle leden van ZSR
Boreas (inclusief
commissies en disputen)

Noodnummer

Conscribo, Google Drive
(leden voor 2016)

-

IBAN rekeningnummer

Conscribo, Google Drive
(leden voor 2016)

-

Studentennummer
mbo, hbo of wo
instelling

Conscribo, Google Drive

-

Lidnummer Boreas

Conscribo, Google Drive

-

Datum van inschrijving

Conscribo, Google Drive
(leden voor 2016)

-

Daarnaast de
mogelijkheid om mee te
doen aan interne
activiteiten.
Grondslag uitvoering
overeenkomst
lidmaatschap.
Daarnaast de
mogelijkheid om mee te
doen aan interne
activiteiten.
Grondslag uitvoering
overeenkomst
lidmaatschap.
Grondslag uitvoering
overeenkomst
lidmaatschap.
Gerechtvaardigd belang
van de organisatie om
contact op te nemen en
te onderhouden met
haar leden.
Daarnaast de
mogelijkheid om mee te
doen aan interne
activiteiten.
Gerechtvaardigd belang
van de organisatie om
contact op te nemen en
te onderhouden met
haar leden.
Daarnaast de
mogelijkheid om mee te
doen aan interne
activiteiten.
Gerechtvaardigd belang
van de organisatie om bij
ongevallen
ouders/verzorgers of
andere betrokkenen te
contacteren.
Grondslag uitvoering
overeenkomst
lidmaatschap.
Gerechtvaardigd belang
van de organisatie om
een bestuursbeurs aan
te vragen voor haar
bestuur.
Gerechtvaardigd belang
van de organisatie om de
ledenadministratie bij te
houden.
Gerechtvaardigd belang
van de organisatie om de

ledenadministratie bij te
houden
De grondslagen van het verstrekken van persoonsgegevens zijn gebaseerd op de zes grondslagen van de
Algemene verordening gegevensbescherming.

§1.2.2 Extern
Soort gegevens
Voornaam/voornamen

Achternaam

Delen met derden
Hogeschool Windesheim,
Bokalen en competities,
het KNRB ledenbestand.

Hogeschool Windesheim,
Bokalen en competities,
het KNRB ledenbestand.

Motivatie
-Aanvraag bestuursbeurs.
-Roeiwedstrijden roeien.
-Inschrijving bij de KNRB
om landelijke
roeiwedstrijden te mogen
roeien.
-Aanvraag bestuursbeurs.
-Roeiwedstrijden roeien.
-Inschrijving bij de KNRB
om landelijke
roeiwedstrijden te mogen
roeien.

Geboortedatum

Bokalen en competities,
het KNRB ledenbestand

Woonadres

Het KNRB ledenbestand

Emailadres

Het KNRB ledenbestand

Telefoonnummer

Het KNRB ledenbestand

Studentennummer
mbo, hbo of wo
instelling
Lidnummer Boreas

Hogeschool Windesheim

Datum van inschrijven

Hogeschool Windesheim

Het KNRB ledenbestand

-Roeiwedstrijden roeien.
-Inschrijving bij de KNRB
om landelijke
roeiwedstrijden te mogen
roeien.
-Inschrijving bij de KNRB
om landelijke
roeiwedstrijden te mogen
roeien.
-Inschrijving bij de KNRB
om landelijke
roeiwedstrijden te mogen
roeien.
-Inschrijving bij de KNRB
om landelijke
roeiwedstrijden te mogen
roeien.
-Aanvragen bestuursbeurs.

-Inschrijving bij de KNRB
om landelijke
roeiwedstrijden te mogen
roeien.
-Aanvragen bestuursbeurs.

§2. Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden, binnen de EU, verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van evenementen van Boreas of evenementen waar Boreas aan deelneemt. Zoals bijvoorbeeld
voor het delen van namen van deelnemers aan de organisatoren van een evenement, waar we als vereniging
aan deelnemen; voor het inschrijven voor een feest bijvoorbeeld ter afsluiting van een roeiwedstrijd; voor het
inschrijven bij competities en bokalen georganiseerd door (studenten)roeiverenigingen, voor het aanvullen van
onze ledenlijst bij de KNRB; aan Hogeschool Windesheim voor het aanvragen van de bestuursbeurs; aan
commissies en disputen die gegevens nodig hebben voor het organiseren van Boreas gerelateerde activiteiten.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht is op grond van toepasselijke wet- en regelgeving (bijvoorbeeld verplichte openbaarmakingsplicht).
§3. Bewaartermijn
De bewaartermijn van alle persoonsgegevens loopt tot één jaar na de opzegging van het lidmaatschap. Volgens
de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het wettelijke bewaartermijn niet vastgesteld. Instanties
mogen de gegevens niet langer bewaren dan nodig. De persoonsgegevens zullen bij Boreas één jaar na
opzegging van lidmaatschap bewaard worden in het ledenbestand om eventuele openstaande zaken nog af te
kunnen ronden. Daarna worden de gegevens, tenzij een (oud-)lid hierom vraagt, niet verwijderd maar
gearchiveerd. Dit heeft als doel om oud-leden nog wel te kunnen bereiken voor activiteiten waar oud-leden
voor uitgenodigd worden.
§4. Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen getroffen.
•

De ledenadministratie wordt beheerd door de Abactis in het hiervoor bestemde programma
‘Conscribo’. Volgens de privacyverklaring van Conscribo, voldoet het programma aan de eisen van de
AVG omtrent gegevensbescherming en beveiliging. Inloggen is uitsluitend mogelijk met de juiste
rechten, welke zijn verleend aan het bestuur van Boreas, de voorzitter van de Raad van
Commissarissen en de kascommissie.
• Het bestuur is geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.
• Werkdocumenten van bestuursleden waar persoonsgegevens van leden in staan worden opgeslagen
op Google Drive. Evenals noodzakelijke gegevens voor de commissies binnen Boreas.
§5. Beeldmateriaal
Tijdens evenementen van Boreas kan beeldmateriaal worden gemaakt. Dit beeldmateriaal kan daarna
geplaatst worden op aan Boreas gerelateerde websites. Door mee te doen aan evenementen van Boreas geeft
u Boreas toestemming om dit beeldmateriaal op de websites te mogen plaatsen. Indien u bezwaar heeft tegen
het plaatsen van beeldmateriaal kunt u contact met ons opnemen, zie contactgegevens verderop in dit
document. Hiervoor zal dan een passende oplossing gezocht worden.
§6. Rechten omtrent uw gegevens
U hebt het recht om toegang te vragen tot uw door ons verwerkte persoonsgegevens en deze te laten
corrigeren of verwijderen, tenzij Boreas wettelijk verplicht is om deze gegevens te bewaren. Ook hebben wij in
het ledenbestand altijd de volgende persoonsgegevens nodig zo lang u lid bent: uw volledige naam,
woonadres, email-adres, telefoonnummer, studentnummer, bankrekeningnummer en voorkeur voor
betalingswijze. Wanneer u geen lid meer bent bij de vereniging, kan u deze gegevens laten verwijderen. Dit
kunt u doen door te mailen naar de abactis (abactis@zsrboreas.nl) met uw specifieke vraag over de
persoonsgegevens.
Persoonsgegevens in Conscribo die betrekking hebben op financiële zaken hebben een bewaartermijn van
zeven jaar.
U hebt ook het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken
tegen een dergelijke verwerking, onder de voorwaarden en binnen de grenzen als uiteengezet in de AVG. Dit
kunt u doen door uw bezwaar schriftelijk kenbaar te maken aan de contactpersonen genoemd in par. 10.
Wanneer een hiervoor genoemd verzoek wordt gedaan met een bij ons onbekend mailadres, kunnen wij dit

verzoek mondeling of telefonisch bij u verifiëren. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een
door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

§7. Veranderingen
We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken. U vindt de datum van de laatste bijwerking bovenaan het
document en u zult worden geïnformeerd over een eventuele wijziging.

§8. Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zouden we het op prijs stellen als u
eerst met ons contact op te neemt. Als alternatief heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Doe bij een vermoeden van een data-lek altijd melding bij de Abactis; de Abactis moet dit bespreken binnen
het bestuur en gepaste vervolgacties nemen. Bij een data-lek wordt de Autoriteit Persoonsgegevens ook
ingeschakeld door het bestuur.

§9. Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons
op.

§10. Contactgegevens
Email Praeses: praeses@zsrboreas.nl
Email Abactis: abactis@zsrboreas.nl
Zwolse studentenroeivereniging Boreas
Katerdijk 7
8011 BK Zwolle
Nederland
Email: info@zsrboreas.nl
Website: www.zsrboreas.nl
Versiebeheer uitgevoerd door: Praeses mej. I.Rijpstra en Abactis dhr. R. Orsel

