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Inleiding 

In deze verklaring staat uitgelegd welke persoonsgegevens Navigators S.G., hierna te noemen 

N.S.G., in zijn bezit heeft, met welke doel N.S.G. deze persoonsgegevens in haar bezit heeft 

en hoe zij hier mee omgaat. Deze privacyverklaring is opgesteld aan de hand van de 

Algemene Verordening Persoonsgegevens. 
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Doel Persoonsgegevens 

Het doel van het verzamelen van de persoonsgegevens is als volgt: 

 

● Versturen van verenigingsbrede informatie 

Versturen van abactismail en per post versturen van uitnodigingen van evenementen (DIES, 

Gala, Constitutieborrels) en het per post versturen van de NSV-nieuwsbrief.  

 

● Afschrijven van verenigingscontributie 

De financiële gegevens zijn essentieel voor het lidmaatschap van N.S.G., voor de betalingen 

van de contributie en het innen van geld bij verscheidene verenigingsactiviteiten door middel 

van automatische incasso’s. 

 

● Google analytics 

De website van N.S.G. (www.nsgroningen.nl) verzamelt gegevens om de website te 

verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet 

gebonden aan persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je 

website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.  

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke persoonsgegevens 

De verantwoordelijke voor het juist verwerken van de persoonsgegevens is de stuurgroep van 

de vereniging. De stuurgroep, bestaande uit de staf en het bestuur, zal erop toezien dat de 

ledengegevens op een juiste manier worden beschermd en verwerkt. De Quaestor is in het 

bijzonder verantwoordelijk voor de financiële gegevens van leden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigators Studentenvereniging Groningen 

Hardewikerstraat 7, 9717GR, Groningen 

050-7521946, abactis@nsgroningen.nl 

 



Verwerken persoonsgegevens 

N.S.G zal ten alle tijden: 

● Toestemming vragen van een lid voor het verwerken van gegevens 

● De gegevens bijhouden en updaten 

● De gegevens beschermen 

● Op verzoek inzage verlenen in eigen persoonsgegevens 

 

De persoonsgegevens zullen op de volgende plekken bewaard en verwerkt worden: 

 

Congressus  

Dit omvat de persoonsgegevens van alle leden, welke nader zullen worden gespecificeerd in 

de volgende paragraaf. Congressus zal worden gebruikt ten behoeve van: 

● Waarborgen dispuutstructuur 

● Commissie-indelingen 

● Bijhouden inschrijvingen activiteiten 

● Afschrijven van geld bij bezoeken activiteit 

● Contributie en pandbijdrage bij leden afschrijven 

● Afschrijven overige verenigingsuitgaven 

● De Almanak op de website, alleen inzichtelijk voor leden. 

 

De verwerkersovereenkomst van Congressus is te vinden op het interne gedeelte van de 

website. 

 

Socie 

De N.S.G.-app zal worden gebruikt ten behoeve van de verenigingscommunicatie. Ook zal in 

de app een almanak te vinden zijn waarin leden elkaars gegevens kunnen vinden. Leden 

moeten hiervoor eerst toestemming hebben gegeven. De verwerkersovereenkomst van Socie 

is te vinden op het interne gedeelte van de website. 

 

Google Gmail  

De emailadressen van leden (indien toestemming gegeven) zullen worden verzameld in de 

emailservice van gmail en mailchimp. De verwerkersovereenkomsten hiervan zijn te vinden 

op het interne gedeelte van de website. Deze gegevens zullen niet inzichtelijk zijn voor 

onbevoegden. 

 

Google Drive 

Bijzondere ledengegevens zoals benamingen in notulen en sollicitaties voor commissies 

zullen worden opgeslagen in Google drive. Deze gegevens zullen worden gebruikt ten 

behoeve van het indelen van commissies en het organiseren van activiteiten. De 

verwerkersovereenkomst is te vinden op het interne gedeelte van de website. Deze gegevens 

zullen niet inzichtelijk zijn voor onbevoegden. 
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Verenigingsalmanak 

Enkele gegevens van leden zullen worden bewaard in een papieren almanak, die zal worden 

gedistribueerd binnen de vereniging. De almanak dient tot vermaak van leden en heeft 

emotionele waarde.  

 

Financiele administratie 

De financiële gegevens van leden worden bewaard in de papieren administratie, die niet 

inzichtelijk is voor onbevoegden.  

 

Commissies Vereniging 

Ledengegevens zullen indien nodig worden gedeeld met commissieleden van Navigators 

S.G., om zo de organisatie te dienen en te versoepelen. De leden die in aanraking zullen 

komen met persoonsgegevens van andere leden zullen eerst het contract ‘verwerking 

persoonsgegevens Navigators S.G.’ moeten ondertekenen voordat zij deze gegevens mogen 

verwerken. Na het verwerken zullen alle bestanden waarin persoonsgegevens staan moeten 

worden verwijderd van de opslag van de verwerker. 

 

Stichting Huisvesting Navigators 

Gegevens van leden zullen indien nodig worden gedeeld met de ‘stichting huisvesting 

Navigators’, die deze gegevens zullen gebruiken om ledenpassen te maken en informatie te 

delen rondom de sociëteit en haar commissies. 

 

NSV 

NAW-gegevens en e-mailadressen van leden zullen worden gedeeld met de franchisegever, 

NSV, die gebruik zal maken van de gegevens om zowel digitale als papieren informatie te 

delen. 
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Registratie en zichtbaarheid persoonsgegevens 

Bij inschrijven worden de onderstaande gegevens geregistreerd in excel, welke leden te allen 

tijde ingezien kunnen inzien bij de abactis. Deze gegevens gelden voor zowel leden als 

sociëteitsleden. De gegevens van senioren worden weergeven in een aparte kolom.  

 
 

 Leden + 

sociëteitsleden 

 Senioren  

 Verplicht Optioneel Verplicht Toelichting 

Algemene 

gegevens 

    

Voornaam x  x  

Achternaam x  x  

Doopnamen  x  De doopnamen worden 

opgevraagd voor het 

lidmaatschap certificaat, 

wat wordt uitgereikt als 

bewijs van lidmaatschap. 

Straat + 

Huisnummer 

x   Het adres is benodigd om 

papieren post aangaande 

verenigingszaken te 

kunnen bezorgen 

Postcode x   De postcode is benodigd 

om papieren post 

aangaande 

verenigingszaken te 

kunnen bezorgen 

Woonplaats x   De woonplaats is benodigd 

om papieren post 

aangaande 

verenigingszaken te 

kunnen bezorgen 

Telefoonnummer x  x Het telefoonnummer is 

benodigd om leden te 

kunnen benaderen voor 

verenigings- en 

stichtingzaken. 
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Emailadres x  x Het emailadres is nodig 

om de wekelijkse 

verenigingsmail te kunnen 

verspreiden en andere 

relevante 

verenigingsinformatie te 

kunnen delen 

Geboortedatum x   De geboortedatum is nodig 

om te controleren of leden 

oud genoeg zijn om 

alcohol te kunnen drinken 

en om op het 

inauguratiecertificaat te 

kunnen zetten 

Geslacht x   Het geslacht is benodigd 

om leden in een goede 

man-vrouw verhouding te 

kunnen indelen bij 

disputen 

     

Financiële 

gegevens 

    

IBAN x  x De IBAN is benodigd om 

contributie af te kunnen 

schrijven bij leden. Zonder 

het betalen van contributie 

is het niet mogelijk om lid 

te zijn. 

Ten name van x  x De naam behorende bij 

een rekening is benodigd 

om contributie af te 

kunnen schrijven bij 

leden. Zonder het betalen 

van contributie is het niet 

mogelijk om lid te zijn. 

Machtigingen x  x De machtiging is benodigd 

om contributie af te 

kunnen schrijven bij 

leden. Zonder het betalen 

van contributie is het niet 

mogelijk om lid te zijn. 
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Bijzondere 

gegevens 

    

Medische 

gegevens 

 x  De medische gegevens zijn 

benodigd om tijdens de 

introweek leden op de 

juiste manier te kunnen 

voorzien van voeding en 

ondersteuning. Deze 

gegevens worden direct na 

de KMT verwijderd. 

     

Gegevens 

ouders* 

    

Adres ouders  x   

Postcode ouders  x   

Woonplaats 

ouders 

 x   

telefoonnummer 

ouders 

 x   

e mailadres 

ouders 

 x   

 
* De gegevens van ouders worden opgevraagd om ze te benaderen voor financiële 

ondersteuning en om ze op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van Navigators. 

Direct na de introtijd worden ouders op de hoogte gesteld dat wij in het bezit zijn van hun 

gegevens. Mochten ouders hier dan vervolgens bezwaar tegen hebben zullen de gegevens 

direct verwijderd worden. 
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Vervaltermijn gegevens 

De ledengegevens die een lid deelt met de vereniging kunnen na het beëindigen van het 

(sociëteit)lidmaatschap op verzoek per direct verwijderd worden. Mocht er geen verzoek tot 

verwijdering komen, zullen de gegevens tot vijf jaar na lidmaatschap bewaard worden in de 

administratie.  

 

Locatie 

persoonsgegevens 

Vervaltermijn Toelichting 

Congressus 5 jaar Dit zijn de algemene persoonsgegevens van 

een lid, die na het beëindigen van een 

lidmaatschap geen toegevoegde waarde meer 

hebben. 

Socie 5 jaar Dit zijn de algemene persoonsgegevens van 

een lid, die na het beëindigen van een 

lidmaatschap geen toegevoegde waarde meer 

hebben. 

Google Gmail 10 jaar Op dit emailadres wordt een lid na zijn 

lidmaatschap nog een aantal keer verzocht 

om in contact te blijven met Navigators. 

Google Drive - Namen van commissieleden in notulen, 

commissiedocumenten en 

sollicitatiedocumenten. 

Verenigingsalmanak - Namen bij vrijwillig aangeleverde foto’s, om 

onderdeel te worden van de geschiedenis van 

de vereniging. 

 

Financiele 

administratie 

10 jaar Dit zijn de algemene financiele gegevens van 

een lid, die na het beëindigen van een 

lidmaatschap geen toegevoegde waarde meer 

hebben. 

Commissies vereniging - Namen van commissieleden in notulen, 

commissiedocumenten en 

sollicitatiedocumenten. 

Stichting 10 jaar De gegevens van leden met betrekking tot de 

horeca-onderneming worden bewaard om de 

omzet te analyseren en cijfers te verbeteren. 

NSV 20 jaar Staat verder gespecificeerd in 

verwerkersovereenkomst met NSV. 
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Senior-lidmaatschap 

Bovenstaand beleid geldt voor zowel het reguliere als het sociëteit lidmaatschap. Het 

senior-lidmaatschap omvat weinig tot geen rechten die deze twee categorieën hebben, en 

daarom gelden hier ook andere voorwaarden voor. 

 

Bij het ingaan van het senior-lidmaatschap gaat ook de vervaltermijn van de 

persoonsgegevens in. Dit geldt voor alle gegevens, behalve voor: voor- en achternaam, 

emailadres, telefoonnummer en de financiële gegevens. Deze gegevens zijn nog benodigd om 

de seniorbijdrage te innen en de senioren een paar keer per jaar op de hoogte te stellen van 

het reilen en zeilen van de vereniging. 

Navigators Studentenvereniging Groningen 

Hardewikerstraat 7, 9717GR, Groningen 

050-7521946, abactis@nsgroningen.nl 

 


