Privacyregister Studievereniging Babel
Naam en contactgegevens organisatie
Naam
Studievereniging Babel
Postadres
Trans 10, 3512, JK Utrecht
Bezoekadres
Drift 21, kamer 2.09, 3512 BR, Utrecht
Telefoonnummer
(030) 253 70 64
KvK-nummer
30193247
Website
www.svbabel.nl
Betrokkenen
Studievereniging Babel houdt een archief bij waarin van de volgende personen gegevens
worden bewaard:
- Leden Leden zijn studenten van een van de studierichtingen zoals gespecificeerd in lid
5.1 van ons huishoudelijk reglement dat te vinden is op onze website. Evenementen die
door het bestuur of door commissies worden georganiseerd zijn voornamelijk voor de
leden bedoeld.
- Alumni Sinds 2016 houdt het bestuur van Studievereniging Babel een alumnibestand
bij. Oud-leden die zijn afgestudeerd van een van de studierichtingen zoals
gespecificeerd in lid 5.1 van ons huishoudelijk reglement komen in aanmerking voor het
worden van Babelalumnus (hierna te noemen ‘alumnus’, of, in meervoud, ‘alumni’).
Alumni kunnen benaderd worden om deel te nemen aan bijvoorbeeld
carrièregerelateerde evenementen. Ook streeft het bestuur naar het organiseren van
evenementen die specifiek voor de alumni zijn bedoeld, zoals alumniborrels of lezingen.
- Begunstigers Sinds het verenigingsjaar 2016-2017 kan men zich ook als begunstiger
(of ‘Vriend van Babel’) registreren. Begunstigers zijn zij die het begunstigersformulier op
de website hebben ingevuld en die jaarlijks of eenmalig een bedrag van 15 euro of
hoger doneren.
- Ontvangers van de Oudernieuwsbrief Sinds het verenigingsjaar 2017-2018 wordt vier
keer per jaar, na ieder collegeblok, een Oudernieuwsbrief verstuurd. Deze nieuwsbrief is
bedoeld voor ouders van leden en bevat informatie over de gevolgde vakken en over de
evenementen die door de vereniging zijn georganiseerd.
Bewaartermijn en redenen tot bewerking van gegevens van betrokkenen
In lid 6.1 van ons huishoudelijk reglement staat gespecificeerd welke persoonsgegevens we van
deze vier soorten betrokkenen hebben. Hieronder staat per betrokkene hoe lang de gegevens
die we van ze hebben bewaard worden en per persoonsgegeven waar we het gegeven voor
gebruiken.
- Leden Van leden worden de persoonsgegevens bewaard totdat het lidmaatschap om
welke reden dan ook eindigt. Mogelijke redenen ter beëindiging van het lidmaatschap
staan gespecificeerd in artikel 7 van onze statuten, die te vinden zijn op de website.

Voor reden 7.1.a, de dood van het lid, geldt dat Babel de gegevens van dit lid alleen zal
verwijderen wanneer Babel op de hoogte is van het overlijden van dit lid.
- Voor- en achternaam Om gegevens te kunnen koppelen aan personen en om
personen eenvoudig aanspreekbaar en vindbaar te maken, vragen wij leden bij
hun registratie om hun voor- en achternaam.
- Geboortedatum Aangezien door mensen die jonger zijn dan 18 jaar geen alcohol
genuttigd mag worden is het voor bepaalde evenementen van belang te weten
wie ouder en wie jonger dan 18 jaar is, en dus aan wie alcohol geschonken mag
worden en aan wie niet. Het komt immers niet zelden voor dat er zich nog
minderjarigen onder de bij evenementen aanwezige personen bevinden.
- E-mailadres H
 et e-mailadres van leden vragen wij om ze voor algemene
ledenvergaderingen uit te nodigen, waartoe wij statutair verplicht zijn. Ook
gebruiken wij het e-mailadres om bijvoorbeeld de tweewekelijkse nieuwsbrief (de
Babeltjeskrant) te kunnen sturen en ze op die manier op de hoogte te houden
van de komende evenementen en andere zaken die spelen binnen de
vereniging. Ook wordt het e-mailadres gebruikt om de leden uit te nodigen voor
en eventueel op de hoogte te houden van de jaarlijkse Kleine en Grote Reis.
Daarnaast worden er incidenteel andere mails gestuurd naar alle leden of een
specifiek lid, betreffende een relevante vraag of mededeling omtrent Babel. Het
versturen van mails wordt zoveel mogelijk beperkt en het mailadres zal nooit voor
andere doeleinden dan voor Babel worden gebruikt.
- Studentnummer Het studentnummer van leden vragen wij om te kunnen
controleren wie er toegang heeft tot de delen van de website (svbabel.nl) die
alleen voor leden van Babel toegankelijk zijn.
- Telefoonnummer Het telefoonnummer van leden vragen wij zodat er telefonisch
contact opgenomen kan worden met de leden, indien direct contact gewenst is.
-

Alumni Gegevens van alumni worden bewaard tot de alumni aangeven niet langer als
alumnus geregistreerd te willen staan, Babel om welke reden dan ook besluit de
alumnus niet meer te willen registreren of wanneer de alumnus overlijdt en Babel
hiervan op de hoogte is. In principe zijn alumni voor onbepaalde tijd geregistreerd en
zullen de gegevens niet na een vastgestelde periode verwijderd worden.
- Voor- en achternaam Om gegevens te kunnen koppelen aan personen, vragen
wij alumni bij hun registratie om hun voor- en achternaam.
- E-mailadres Voor Studievereniging Babel is de mail de meest passende manier
om contact met de alumni te onderhouden. Via de e-mail dienen alumni voor
evenementen uitgenodigd te worden. Ook ontvangen sommige alumni het
verenigingsblad, de Bab(b)elaar, en/of de tweewekelijkse nieuwsbrief. Daartoe
hebben we hun e-mailadres nodig.
- Jaar van afstuderen Om in de toekomst reünies op jaarlaag te organiseren,
vragen we alumni bij hun registratie tevens om het jaar waarin zij hun diploma
hebben gehaald.

-

-

Begunstigers Gegevens van begunstigers worden bewaard tot het moment dat hun
donateurschap eindigt. Begunstigers zijn ofwel voor een jaar ofwel voor onbepaalde tijd
begunstiger (daar wordt in het inschrijfformulier een keuze voor gemaakt). In het eerste
geval worden gegevens na het betreffende jaar verwijderd. In het tweede geval worden
gegevens verwijderd zodra niet meer jaarlijks gedoneerd wordt.
- Voor- en achternaam O
 m gegevens te kunnen koppelen aan personen en om
personen eenvoudig aanspreekbaar en vindbaar te maken, vragen wij
begunstigers bij hun registratie om hun voor- en achternaam.
- E-mailadres Om begunstigers ervan op de hoogte te houden hoe lang hun
donateurschap nog duurt en om ze, wanneer hun donateurschap op zijn einde
loopt, te vragen of zij begunstiger willen blijven, hebben we van begunstigers het
e-mailadres. Tevens ontvangen enkele begunstigers het verenigingsblad of de
tweewekelijkse nieuwsbrief.
Ontvangers van de Oudernieuwsbrief Gegevens van ontvangers van de
Oudernieuwsbrief worden bewaard totdat ontvangers van de Oudernieuwsbrief
aangeven de Oudernieuwsbrief niet langer te willen ontvangen.
- E-mailadres V
 an ontvangers van de Oudernieuwsbrief hebben we het
e-mailadres, om ze de Oudernieuwsbrief toe te kunnen sturen.

Ontvangers van gegevens
Van leden wordt het e-mailadres aan het begin van ieder jaar naar de verschillende commissies
die de vereniging rijk is doorgespeeld, zodat zij, mochten de commissies dat voor
Babeldoeleinden nodig achten, alle leden kunnen bereiken. Van alumni, begunstigers en
ontvangers van de Oudernieuwsbrief worden geen gegevens doorgespeeld aan externe
partijen; gegevens van deze drie soorten betrokkenen zijn slechts toegankelijk voor het
verenigingsbestuur.
Maatregelen ter gegevensbescherming
Persoonsgegevens van leden, alumni en begunstigers worden in de beveiligde omgeving
Codex bewaard. Alleen het bestuur heeft via Codex toegang tot deze gegevens.
Persoonsgegevens van ontvangers van de Oudernieuwsbrief worden als maillijst in Gmail
bewaard.

