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Studievereniging voor Politicologen in Leiden 
Privacyverklaring 

 

 
 
Studievereniging voor Politicologen in Leiden (SPIL) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover 
graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de 
belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens Studievereniging voor Politicologen in 
Leiden. Hierbij wordt aan de voorwaarden gehouden die zijn gesteld in de Europese privacywet, beter 
bekend als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection 
Regulation (GDPR). Als u na het lezen van de onderstaande informatie nog vragen heeft, kunt u contact 
opnemen met de verantwoordelijke binnen het bestuur via secretaris@spilplaats.nl. 

 
 
1. Wat zijn persoonsgegevens?            
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een 
combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. 
Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je 
geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee 
omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. 

 

 
2. Van wie verwerkt Studievereniging voor Politicologen in Leiden persoonsgegevens? 
Studievereniging voor Politicologen in Leiden verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij 
direct of indirect een relatie hebben en van mensen met wie wij een relatie zouden willen krijgen.  
 
Dat zijn gegevens van:  

• Leden van de Studievereniging voor Politicologen in Leiden  
• Mensen die zich vóór 1 mei hebben ingeschreven voor de studie Politicologie, Internationale 

Politiek of International Relations and Organizations aan de Universiteit Leiden voor het 
aankomende collegejaar. Zij ontvangen eenmalig een uitnodiging van de SPIL voor het 
EersteJaarsWeekend van de SPIL. Deze gegevens worden opgevraagd bij het Instituut Politieke 
Wetenschap en worden direct verwijderd na het verzenden van de uitnodiging. 
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3. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt? 
Studievereniging voor Politicologen in Leiden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent bij de 
vereniging en gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder 
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 

• Voor- en achternaam 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Bankrekeningnummer 

 
Deze persoonsgegevens worden verwerkt met verschillende doeleinden en op basis van verschillende 
grondslagen, waaronder voor het afhandelen van uw betaling (het innen van de contributie), het 
verzenden van onze nieuwsbrief, voor het verzenden van de uitnodigingen voor onze Algemene 
Ledenvergaderingen, voor het verzenden van ons verenigingsblad Debat en om u te kunnen bellen of 
e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Wanneer een persoon niet 
instemt met het verstrekken van gegevens die nodig zijn voor de ledenadministratie, kan deze persoon 
geen lidmaatschap bij de SPIL verkrijgen. Leden kunnen boeken bestellen via de online webwinkel van 
StudyStore. Leden verstrekken in dit geval zelf de benodigde persoonsgegevens voor het bestellen van 
de boeken aan StudyStore. De SPIL verstrekt haar leden enkel de optie om de boeken via StudyStore 
te bestellen.  
 
Foto’s 
Tijdens de activiteiten van de SPIL worden er foto’s gemaakt voor het fotoarchief van de SPIL en ten 
behoeve van promotiedoeleinden van de SPIL. Indien de deelnemer bezwaar heeft tegen het – op aan 
SPIL gelieerde kanalen – publiceren van bepaalde beeldopnamen, dan dient hij/zij dit tijdig bij het SPIL-
bestuur kenbaar te maken. Een selectie van deze foto’s zal op de website van het de SPIL worden 
geplaatst, gesorteerd per activiteit. Tevens zullen enkele van deze foto’s worden gedeeld op onze 
officiële Facebookpagina. Deze fotoselecties zijn zichtbaar voor zowel leden als niet-leden. Het 
fotoarchief is opgeslagen op de computers van de universiteit op een beveiligde schijf welke enkel 
toegankelijk is voor het huidige SPIL-bestuur en ICT-beheerders van de Universiteit Leiden. 
 
Almanak 
Ieder jaar maakt de SPIL een almanak. Hierin staat onder andere een lijst met de huidige leden van de 
SPIL (naam en eventueel geboortedatum). Tevens worden er commissiefoto’s en andere foto’s die 
gemaakt zijn tijdens SPIL-activiteiten in de almanak geplaatst. Indien een commissielid of deelnemer 
aan een van de SPIL-activiteiten bezwaar heeft tegen het publiceren van bepaalde foto’s in de almanak, 
dan dient hij/zij dit tijdig bij het SPIL-bestuur kenbaar te maken. 
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Inschrijven voor activiteiten  
Wanneer een persoon zich inschrijft voor een activiteit van de SPIL worden in ieder geval naam, 
achternaam, emailadres, telefoonnummer, studiejaar en studierichting verzameld. Er zal per 
inschrijving voor een activiteit gekeken worden of er een noodzaak is om naar aanvullende gegevens 
te vragen. Deze gegevens worden ten eerste verzameld zodat leden op de hoogte kunnen worden 
gebracht over de details van het evenement en over eventuele wijzigingen. Het tweede doel hiervan 
is de controle van het lidmaatschap. Door de gegevens opnieuw in te laten vullen, kan worden 
geverifieerd dat de persoon in kwestie daadwerkelijk lid is van de SPIL. Tot slot worden de gegevens 
gebruikt om inzicht te krijgen in de verdeling in het aantal deelnemers per activiteit wat betreft 
studiejaar en studierichting. Bij inschrijving voor een activiteit gaat de deelnemer automatisch akkoord 
met deze voorwaarden, tenzij de instantie die wij gaan bezoeken op de activiteit eist een 
deelnemerslijst te ontvangen. In deze gevallen wordt er op het inschrijfformulier expliciet 
toestemming gevraagd aan de deelnemer.  
 
Klikgedrag  
De SPIL houdt klikgegevens bij van websitebezoekers op haar eigen website en van de lezers van de 
online artikelen van ons verenigingsblad Debat. De geautoriseerde personen van de SPIL kunnen de 
verwijzende sites bekijken en het aantal kliks per pagina en het aantal kliks per artikel zien. Deze 
informatie is geanonimiseerd en is niet te herleiden tot de identiteit van de websitebezoeker. De 
verzamelde gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit van aangeboden 
informatie wordt beoordeeld. Het doel hiervan is het optimaliseren van de inrichting van de website 
zodat de SPIL haar dienstverlening kan optimaliseren en om op basis van deze gegevens beter inzicht 
te krijgen op de toekomst van het verenigingsblad Debat online te beoordelen. 
 
 
4. Wie heeft toegang tot uw gegevens? 
Studievereniging voor Politicologen in Leiden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij 
een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van uw gegevens. Studievereniging voor Politicologen in Leiden blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen.  
 
De volgende personen binnen de SPIL hebben toegang tot uw gegevens: 
 

• Het huidig bestuur: Het huidige SPIL-bestuur heeft toegang tot alle ingevoerde 
persoonsgegevens. Zo kan er een goed overzicht worden gehouden van de ledenadministratie. 
Het bestuur kan deze gegevens gebruiken voor het benaderen van personen voor commissies, 
registratie voor activiteiten, verificatie van het SPIL-lidmaatschap en het versturen van 
(digitale) poststukken. Alle digitale gegevens zijn versleuteld zodat enkel geautoriseerde 
personen toegang hebben tot de gegevens. Eventuele papieren met persoonsgegevens staan 
altijd in kasten die zijn afgesloten door middel van een sleutelslot. 
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• Commissies: Wanneer een commissie activiteiten organiseert waarvoor inschrijvingen nodig 
zijn, kan naast het bestuur, deze commissie ook toegang verkrijgen tot de benodigde 
persoonsgegevens. Deze gegevens worden door de deelnemers zelf verstrekt via de 
inschrijflijst van de activiteit. Enkel het huidige bestuur heeft toegang tot het programma waar 
deze inschrijvingen worden verzameld. Een inschrijflijst kan worden doorgespeeld naar de 
commissie. Dit gebeurt voor het toesturen van informatiemails. 

 
Studievereniging voor Politicologen in Leiden verwerkt persoonsgegevens in de volgende 
computerprogramma's of systemen: 
 
PC Leden (ledenadministratie) 
Studievereniging voor Politicologen in Leiden bewaart uw persoonsgegevens in het programma PC 
Leden. PC Leden is een ledenadministratie programma geïnstalleerd op één computer in de 
bestuurskamer op de beveiligde schijf op het beveiligde netwerk van Universiteit Leiden. Het 
programma PC Leden verwerkt zelf geen gegevens van leden van de SPIL. Gegevens uit voorgaande 
jaren worden bewaard in het fysieke en digitale archief van Studievereniging voor Politicologen in 
Leiden. 
 
Mailchimp 
Nieuwsbrieven en uitnodigingen voor de Algemene Ledenvergaderingen van de SPIL worden verstuurd 
via het programma Mailchimp. De persoonsgegevens die op dit programma worden verzameld zijn 
naam, voornaam en e-mailadres. Het doel van de nieuwsbrief is het informeren van u over relevante 
informatie omtrent de vereniging en haar doelen. Tevens wordt de nieuwsbrief gebruikt om de leden 
op de hoogte te stellen van eventuele samenwerkingen tussen de SPIL en externen en van relevante 
activiteiten die worden georganiseerd door externen. Leden kunnen zich te allen tijde zelf afmelden 
van de nieuwsbrief. Wanneer u uzelf zou willen uitschrijven voor de nieuwsbrief, maar nog wel de 
uitnodigingen voor de Algemene Ledenvergaderingen van de SPIL willen blijven ontvangen, dan dient 
u dit aan te geven bij de huidige secretaris door middel van een schriftelijk verzoek per e-mail naar het 
e-mailadres secretaris@spilplaats.nl. 
 
iZettle 
De SPIL maakt gebruik van een iZettle pinapparaat en de bijbehorende app om enkele betalingen af te 
ronden.  
 
Snelstart 
De SPIL maakt gebruik van het programma Snelstart voor de boekhouding en financiële administratie 
van de vereniging.  
 
Joomla! 
De SPIL maakt gebruik van het programma Joomla!, een vrij, opensource-content-beheersysteem.   
 
Meer informatie over de verwerkersovereenkomsten kunt u vinden onder het kopje 
Verwerkersovereenkomst. 
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5. Sociale Media 
De SPIL is actief op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en Snapchat. Op deze platformen is het 
mogelijk dat foto’s worden gedeeld waar u als lid op te zien bent als u aanwezig bent op een activiteit. 
Indien de deelnemer bezwaar heeft tegen het publiceren van bepaalde beeldopnamen op een van 
deze promotiekanalen, dan dient hij/zij dit tijdig bij het SPIL-bestuur kenbaar te maken. 
 
 
6. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens? 
Studievereniging voor Politicologen in Leiden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de 
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  
 

• Persoonsgegevens verkregen via online inschrijflijsten: deze worden bewaard tot maximaal 1 
jaar na het plaatsvinden van de activiteit. 

• Inschrijvingsbewijzen: inschrijvingsbewijzen en dus persoonsgegevens verkregen via online 
inschrijflijsten voor SPIL-lidmaatschap worden bewaard tot maximaal 2 jaar na uitschrijven. 
Wanneer het lidmaatschap tijdig wordt opgezegd worden de persoonsgegevens per 1 
september van het nieuwe collegejaar verwijderd uit het programma PC Leden.  

• Uitschrijvingsbewijzen: uitschrijvingsbewijzen worden bewaard tot maximaal 2 jaar na 
uitschrijven.  

 
 
7. Delen van persoonsgegevens met derden 
Studievereniging voor Politicologen in Leiden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij 
een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van uw gegevens. Studievereniging voor Politicologen in Leiden blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen.  
 
 
8. Meldplicht datalekken 
De Studievereniging voor Politicologen in Leiden is wettelijk verplicht om direct een melding te doen 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er een ernstige datalek plaatsgevonden heeft. Als niet alle 
gelekte gegevens goed versleuteld waren, of als de datalek om andere redenen waarschijnlijk 
ongunstige gevolgen heeft voor de betrokkenen, moet de datalek ook aan de betrokkenen gemeld 
worden. 
 
 
9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Studievereniging voor Politicologen in Leiden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
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10. Links 
Op deze website van de Studievereniging voor Politicologen in Leiden staan links naar andere (externe) 
sites. Let u er op dat de Studievereniging voor Politicologen in Leiden niet verantwoordelijk is of kan 
zijn voor het privacy beleid op dergelijke sites. Wij willen dat onze gebruikers zich hiervan bewust zijn 
als zij onze site verlaten en zich op de hoogte te stellen van het privacy beleid van iedere site die 
persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op 
gegevens verzameld op deze website. 
 
 
11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studievereniging voor Politicologen in 
Leiden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek 
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of 
een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, 
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw 
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
secretaris@spilplaats.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen 
wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw 
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We 
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Studievereniging voor Politicologen 
in Leiden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
 
12. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Studievereniging voor Politicologen in Leiden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet 
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 
secretaris@spilplaats.nl 
 
 


