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Privacyverklaring N.S.V. Carolus Magnus 
 
De N.S.V. Carolus Magnus, gevestigd te Nijmegen, Hertogstraat 141, hierna te noemen de N.S.V., hecht veel 
waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy-verklaring willen we heldere en 
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt 
omgegaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom 
zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De N.S.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening  Gegevensbescherming.  In deze verklaring zetten wij voor u 
uiteen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding 
van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: abactis@carolusmagnus.nl 
 
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u 
verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 
 

Wat Welke 
persoonsgegevens 

Grondslag/doelen Bewaartermijn  Ontvangers 
 

     
Aangaan 
lidmaatschap van 
N.S.V. Carolus 
Magnus/Eigen 
Introductie 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Geslacht 
• Adresggevens  
• Geboortedatum  
• Telefoonnummer 
• E-mail adres 
• Bankgegevens 
• Studentnummer 
• Studiegegevens  
• IBAN/BIC 
• Indien van toepassing, 

medicijngebruik  
 

 
 

Uitvoering van de 
overeenkomst: 
• Ledenadministratie 
• Automatische incasso 

voor de 
contributieheffing 

• Facturering 
• Communicatie binnen de 

vereniging (mail, 
nieuwsbrieven,Vox 
Carolina, commissies, 
Kroegalmanak, ) 

• Inschrijvingen, indelingen 
wedstrijden 

• Openen rekening  
• Websitebeheer i.v.m. 

toegang tot online 
almanak 

• Verzenden 
nieuwsbrieven onder 
leden 

 
 

• Looptijd 
overeenkomst 

• Maximaal 10 
jaar voor 
financiële 
administratie 

• Historische 
doeleinden 

• Maximaal 5 
jaar bewaard 
ter Sociëteite, 
daarna naar 
het archief van 
het KDC.  

 

• Congressus 
• Creo  
• Exact 
• Drukkerij 

Perfectbook 
• Mailchimp 
• Facebook, 

Twitter, 
Instagram 

• Andere AHC-
verenigingen  
 

(Afhankelijk van de 
het doel van 
verwerking worden 
aan derden slecht 
die gegevens 
verstrekt die nodig 
zijn voor dat doel) 

 

Verwerking van 
gegevens van 
potentiële leden, via 
de Kroegsite 

• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres 
• E-mailadres 
• Telefoonnummer 
• Telefoonnummer 

ouder(s)/verzorger 
• IBAN/BIC 
 

Deze potentiële leden maken 
kenbaar dat zij deelnemen 
aan de eerstvolgende Eigen 
Introductie.   
 

• Zolang de 
toestemming 
niet is 
ingetrokken 
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Verwerking van 
gegevens van 
leveranciers 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres 
• E-mailadres 
• Bankgegevens 
• KvK-gegevens 

In het kader van de 
uitvoering van de 
opdracht/overeenkomst 

• Gedurende de 
looptijd 

 

Verwerking van 
gegevens van 
sponsoren/business-
clubleden 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres 
• E-mailadres 
• Bankgegevens 
• KvK-gegevens 
• Bedrijfslogo’s 

Op grond van de 
sponsorovereenkomst voor: 
• Onderlinge 

samenwerking sponsor 
• Communicatie in 

verband met de 
samenwerking in de 
vorm van 
adverteringsmogelijkhed
en  

• Gedurende 
looptijd 
sponsor- 
contract 

 

Plaatsen van 
beeldmateriaal op 
websites en social 
media, brochures en 
flyers 

• Foto’s met daarop 
herkenbare personen 

Door toestemming vragen wij 
onze leden en deelnemers 
aan activiteiten en overige 
gasten toestemming voor 
plaatsing van foto’s.  Bij 
jongeren onder de 16 vragen 
wij toestemming van hun 
wettelijk 
vertegenwoordigers.  

• Zo lang de 
toestemming 
niet wordt 
ingetrokken. 

 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
 
Zonder uw toestemming verstrekt de N.S.V. uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is 
voor de uitvoering van de overeenkomst die de N.S.V. met u heeft, tenzij de N.S.V. wettelijk verplicht is om uw 
persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een 
overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Het programma 
Congressus is het enige programma wat gebruikt wordt voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met 
deze partij heeft de N.S.V. dan ook een verwerkersovereenkomst afgesloten. Met de andere partijen niet, 
omdat deze op geen enkele manier uw persoongegevens verwerken. Mocht dit in de toekomst veranderen, zal 
er een verwerkersovereenkomst gesloten worden met de desbetreffende partij. Wij hebben hierin de nodige 
afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.  
 
Cookie-verklaring 
 
Als u onze websites bezoekt, kunt u te maken krijgen met zogenaamde cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, 
tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen.   
 
Op de websites van de N.S.V. worden cookies gebruikt om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze 
websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan 
blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen 
dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. 
 
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen 
worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke 
(functionele) cookies en analytische cookies zijn, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 
3 Telecommunicatiewet en de e-Privacy Verordening.  
De N.S.V. gebruikt uitsluitend functionele cookies, Google Analytics en social media buttons. De verkregen 
informatie wordt van uw computer overgebracht naar servers in de Verenigde Staten. Bedrijven achter deze 
servers houden zich aan de Amerikaanse wetgeving op het gebied van privacy. De N.S.V. heeft er voor gezorgd 
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dat verstuurde IP-adressen geanonimiseerd worden waardoor deze niet bij Google en de diverse Social Media 
bedrijven terecht komen.  
 
Meestal kunt u cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en 
uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie 
van uw browser. 

Binnen de EU 

De N.S.V. verstrekt  geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 

De N.S.V.  verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien 
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

De N.S.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt 
dan wel op grond van de wet is vereist, na een termijn van vijf jaar worden de definitieve inschrijvingen 
vernietigd.  

Beveiliging 

De N.S.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

- Alle personen die namens de N.S.V. (Het Bestuur, leden die gebruik maken van de online-almanak) van 
uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

- De N.S.V. hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
- De N.S.V. pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
- De N.S.V. maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 
- De N.S.V. test en evalueert regelmatig de genomen maatregelen; 
- Medewerkers en commissieleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens, indien commissieleden gebruik willen maken van persoonlijke gegevens, gaat dit 
middels een verzoek aan het Bestuur, waarbij enkel na onderteken van de geheimhoudingsverklaring 
het verzoek wordt ingewilligd  

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
 
U heeft het recht de N.S.V. te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de N.S.V. op grond van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw 
gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te 
identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de N.S.V. deze verwijdering doorgeven 
aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de N.S.V. hebben ontvangen. 
 
Links naar andere websites 
 
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de 
websites van de N.S.V.. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De N.S.V. raadt u aan om 
voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  
 
Wijziging van het privacy beleid 
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De N.S.V. past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds 
de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. de N.S.V. raadt u dan ook aan de 
privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de N.S.V. er alles aan doen u per e-
mail en via de websites te informeren. 
 
 
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 
 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met 
de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Contactgegevens 
 
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de N.S.V. wilt verzoeken tot inzage, 
correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande 
contactgegevens:  
 
Privacy Officer:  Stef Manso y Cabreros 
E-mail:   abactis@carolusmagnus.nl 
Telefoonnummer: 024 323 17 05 
 
 


	Binnen de EU
	Minderjarigen
	Bewaartermijn
	Beveiliging
	De N.S.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

