
Privacyverklaring Ganymedes LGBT Studentenvereniging Groningen 

Voor het laatst geüpdatet in november 2019  

 
De vereniging 

Ganymedes LGBT Studentenvereniging Groningen, gevestigd te Lissabonstraat       

22-3 9718AZ te Groningen ingeschreven in het handelsregister van de Kamers           

van Koophandel onder nummer 01142256, te bereiken via het e-mailadres:          

info@ganymedes-lgbt.nl, hierna te noemen “Ganymedes”. De vereniging heeft        

ten doel: 

a) lesbiennes, gays, biseksuelen en transgenders (LGBT's) die studeren        

of promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen en de        

Hanzehogeschool een platform voor ontspanning en het opdoen van         

sociale contacten in een veilige, onbevooroordeelde omgeving te        

bieden; 

b) het wederzijds bewustzijn en begrip tussen LGBT-studenten en andere         

leden van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool te         

vergroten en te fungeren als een gay-straight alliance; 

c) de standpunten van LGBT-studenten bij alle relevante organen uit te          

dragen; 

d) gelijke behandeling en rechten van LGBT's in het algemeen te          

promoten. 

 
Ganymedes schrijft bij deze een privacyverklaring ten behoeve van hun leden,           

donateurs en alumni, hierna collectief te noemen “leden”. 

 
Verzameling van gegevens 

1. Ganymedes verwerkt uitsluitend de persoonlijke gegevens van haar        

leden. De persoonsgegevens en financiële gegevens die Ganymedes van         

haar leden ontvangt zijn strikt confidentieel en worden alleen gebruikt          

voor verenigingsdoeleinden, wanneer het bestuur dit noodzakelijk acht. 

a) Onder persoonsgegevens vallen de geboortenaam, gewenste      

naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en      

studentnummer die door het lid worden verstrekt tijdens        

inschrijving bij Ganymedes. 

b) Onder de financiële gegevens vallen de bankgegevens van de         

leden, die worden gebruikt voor het innen van de contributie en           

het controleren van betalingen voor verenigingsactiviteiten. Enkel       

het bestuur mag inzage hebben in deze gegevens. Commissies         

kunnen informatie opvragen bij het bestuur over betalingen van         

leden, het bestuur verstrekt enkel informatie wanneer zij dit         

noodzakelijk acht. 

 

2. Ganymedes baseert de verwerking van de algemene gegevens op basis          

van twee wettelijke rechtsgrondslagen: 

a) Toestemming: Bij het aangaan van het lidmaatschap bij        

Ganymedes zijn personen die zich willen inschrijven verplicht het         

aanmeldingsformulier in te vullen. Op dit aanmeldingsformulier       

worden persoonsgegevens gevraagd. Alle ingevulde     

persoonsgegevens worden gebruikt voor verenigingsdoeleinden.     

Door het aangaan van het lidmaatschap geeft de persoon akkoord          
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aan de verwerking van de ingevulde persoonsgegevens.       

Inschrijving gebeurt geheel vrijwillig. 

b) Gerechtvaardigd belang: Het voeren van ledenadministratie en het        

innen van contributie maakt het noodzakelijk dat Ganymedes        

persoonsgegevens verwerkt. De verwerking blijft minimaal door       

alleen het bestuur toegang te verlenen tot deze gegevens. 

 

3. Weigering verstrekken persoonlijke gegevens 

a) Wanneer een lid weigert zijn/haar/hun persoonsgegevens en/of       

financiële gegevens te verstrekken is het niet mogelijk om de          

inschrijving bij de vereniging te voltooien. Ganymedes heeft deze         

gegevens nodig voor het voeren van een ledenadministratie en het          

innen van contributie.  

 

4. Bijzondere gegevens die Ganymedes verzamelt 

a) Ganymedes houdt een ‘geen fotolijst’ bij, leden kunnen zich op elk           

moment tijdens of na de inschrijving op deze lijst laten plaatsen.           

De leden die hierop staan zullen nooit op beeldmateriaal         

verschijnen dat de vereniging verspreidt. Naast het bestuur is de          

Mediacommissie van Ganymedes verantwoordelijk voor het      

beschermen van de privacy van de leden op deze lijst. 

b) De vereniging registreert nooit en zal nooit vragen om informatie          

over de geaardheid, genderidentiteit, geloof, gezondheid, ras,       

politieke opvatting of strafrechtelijk verleden. 

 

5. Bewaartermijn 

a) De vereniging bewaart de persoonlijke gegevens van leden vanaf         

het moment van inschrijving tot drie jaar na uitschrijving. 

b) Op het moment dat een lid zich uitschrijft zullen zijn/haar/hun          

gegevens aan het eind van het lopende collegejaar worden         

verwijderd uit het actuele ledenbestand en verplaatst naar het         

archief. 

c) Vanaf drie jaar na uitschrijving kan een oud-lid zich er bij het            

bestuur op beroepen om de persoonlijke en financiële gegevens te          

vernietigen. Indien een voormalig lid geen verzoek ter verwijdering         

indient, zullen de persoonsgegevens na vijf jaar       

gepseudonimiseerd worden en bewaard blijven voor statistische       

doeleinden. 

 

Rechten van betrokkenen 

6. Betrokkenen hebben de volgende rechten waar het hun privacy aangaat: 

a) Het recht om persoonsgegevens over te dragen. 

b) Het recht op vergetelheid. 

c) Recht op inzage. 

d) Recht op rectificatie en aanvulling. 

e) Het recht op beperking van de verwerking. 

f) Het recht op een menselijke blik bij besluiten.  

g) Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 

 

7. Inroepen van rechten door betrokkene 



a) Betrokkene kan de rechten uit artikel 6 inroepen door het bestuur           

van de vereniging schriftelijk te contacteren via:       

secretaris@ganymedes-lgbt.nl. 
b) Het bestuur van de vereniging is verplicht om gehoor te geven aan            

verzoeken gedaan op basis van de rechten genoemd in artikel 6.           

Het bestuur van de vereniging is verplicht om gehoor te geven aan            

verzoeken gedaan op basis van de rechten genoemd in artikel 6           

binnen een termijn van uiterlijk vier weken. Het bestuur is enkel           

gerechtigd om niet aan een verzoek mee te werken, wanneer er           

dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan       

die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de           

betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of          

onderbouwing van een rechtsvordering. 

c) Indien het bestuur geen gehoor geeft aan de rechten die          

betrokkene uit wil oefenen, kan betrokkene een klacht indienen bij          

de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

8. Klachtrecht van betrokkene 

a) Het lid kan een officiële klacht indienen bij de Autoriteit          

Persoonsgegevens over de manier waarop de vereniging omgaat        

met de persoonlijke gegevens. 

b) Het lid kan gebruik maken van het interne klachtrecht van          

Ganymedes zoals vermeld in artikel 7.  

 

9. Functionaris gegevensbescherming 

a) De vereniging is volgens artikel 37 van de AVG niet verplicht een            

functionaris gegevensbescherming aan te stellen. 

b) De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor het         

bijhouden van het ledenbestand. De secretaris is ook de         

aangewezen contactpersoon wanneer het gaat over de       

gegevensbescherming, hoewel het gehele bestuur hier de       

verantwoordelijkheid voor draagt. 

c) Voor informatie, vragen en klachten over de gegevensbescherming        

kan een lid contact opnemen met de secretaris via:         

secretaris@ganymedes-lgbt.nl. 
 
Gegevensverstrekking aan derden 

10. Ganymedes verstrekt persoonsgegevens aan het Centraal      

Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS) voor het       

aanvragen van een bestuursbeurs. Hieronder vallen alleen de        

noodzakelijke gegevens, namelijk naam, studentnummer en      

geboortedatum. Financiële gegevens worden niet aan CUOS verlegd.        

CUOS is verplicht vertrouwelijk om te gaan met de verkregen informatie. 

 

Datalekken 
11. Ganymedes is volgens de AVG verplicht om datalekken te         

documenteren en, indien nodig, te melden. 

 

12. Wanneer een datalek zich voordoet is Ganymedes verplicht om dit          

binnen 48 uur te documenteren. 
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a) In de documentatie wordt het eerste moment van kennisgeving         

duidelijk, welke gegevens er gelekt zijn en wat er gedaan wordt           

om de betreffende gegevens terug te halen. 
b) Indien het niet mogelijk is om de gegevens terug te halen moet            

Ganymedes een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens        

en de betrokkene(n). 
c) Betrokkenen dienen binnen 48 uur te worden gemeld dat er een           

lek heeft plaatsgevonden, om welke gegevens het gaat en wat          

Ganymedes kan doen om de privacy van de leden alsnog te           

waarborgen. 
d) Na afhandeling van het betreffende datalek moet Ganymedes zich         

inzetten om ervoor te zorgen dat de privacygegevens van haar          

leden in het vervolg beter worden beschermd. 


