Privacyverklaring
Deze privacyverklaring bevat informatie over de persoonsgegevens die Depositum Custodi van
haar (aspirant)-leden verzamelt en verwerkt.
Verantwoordelijke
Alle gegevensverwerking vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Depositum Custodi. Zij is
daarmee de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 Algemene verordening
gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG).
Persoonsgegevens en grondslag van de verwerking
Persoonsgegevens zijn alle gegevens zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de AVG, namelijk alle
informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Depositum Custodi verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, adres,
geboortedatum, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden door
Depositum Custodi gebruikt voor de uitvoering van de tot haar toebehorende taken. De
rechtmatigheid van verwerking van deze persoonsgegevens is gegeven ingevolge artikel 6 lid 1
onder b AVG. Niet noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tot lidmaatschap van
Depositum Custodi is de verwerking van de studierichting en het aanvangsjaar van de studie,
gegevens over de middelbare school en het kerkgenootschap van (aspirant)-leden. Hier wordt
dan ook toestemming voor gevraagd zoals vereist in artikel 6 lid 1 onder a AVG.
Afbeeldingen
Ook afbeeldingen waarop (aspirant)-leden of gasten herkenbaar in beeld komen gelden als
persoonsgegevens. Deze afbeeldingen worden in beginsel uitsluitend bewaard voor intern
gebruik. Het verwerken en publiceren van afbeeldingen waarop (aspirant)-leden identificeerbaar
zijn op de website en in verenigingspublicaties ziet Depositum Custodi als passend bij de aard
van een studentenvereniging en noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tot
lidmaatschap. De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is ook artikel 6 lid 1
onder b AVG. Voor het overige te publiceren beeldmateriaal waarop (aspirant)-leden herkenbaar
zijn wordt eenmalig toestemming gevraagd op grond van artikel 6 lid 1 onder a AVG.
Voor het verwerken en publiceren van persoonsgegevens van gasten wordt vooraf toestemming
gevraagd.
Gebruik persoonsgegevens
Depositum Custodi mag en zal persoonsgegevens alleen gebruiken als dat noodzakelijk is voor
de uitoefening van activiteiten, die geschieden in het kader van de verwezenlijking van de
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doeleinden van de vereniging. De eerdergenoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor het
organiseren van de activiteiten van Depositum Custodi, ten behoeve van promotie, om
(aspirant)-leden te benaderen met betrekking tot zaken die verbonden zijn aan het lidmaatschap,
om een overzicht te hebben van haar (aspirant)-leden en om familieleden te kunnen contacteren
in specifieke (nood)gevallen.
Derden
Depositum Custodi verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de
uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zonder dat er
een overeenkomst is tussen beide partijen zal Depositum Custodi persoonsgegevens echter niet
aan derden verstrekken.
Verwerkingsregister en bewaartermijnen
In het verwerkingsregister worden alle verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens die op
Depositum Custodi plaatsvinden geregistreerd. Per verwerkingsactiviteit is onder andere de
wijze, het doel en de bewaartermijn aangegeven. Dit register is in te zien bij de abactis van
Depositum Custodi.
Depositum Custodi bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk zoals vereist in
artikel 5 lid 1 onder e AVG.
Beveiliging persoonsgegevens en datalekken
Depositum Custodi neemt passende technische en organisatorische maatregelen om
persoonsgegevens te beveiligen en datalekken te voorkomen. Er is sprake van een datalek als
persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen
hebben. Depositum Custodi heeft in dat geval een meldplicht bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Cookies
Op de website van Depositum Custodi worden cookies gebruikt om een optimale
gebruikerservaring te realiseren. De Websitecommissie draagt er zorg voor dat de website
voldoet aan de privacyregels en legt middels een jaarverslag tegenover de algemene
ledenvergadering verantwoording af over haar taakuitvoering.
Privacyrechten
(Aspirant)-leden hebben een aantal privacyrechten, namelijk: het recht om op te vragen welke
gegevens van hen verwerkt worden en de doeleinden daarvan; het recht op inzage in deze
gegevens (artikel 15 AVG); het recht op wijziging, aanvulling of verwijdering van de verwerkte
persoonsgegevens (artikel 16 en 17 AVG). Met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens waarvoor toestemming gevraagd wordt is het ook mogelijk een verzoek tot
intrekking van de gegeven toestemming en verwijdering van deze gegevens te doen. Tevens
hebben (aspirant)-leden het recht om bezwaar te maken tegen de wijze van gegevensverwerking
en het gebruik van de gegevens door Depositum Custodi.
Daarnaast kunnen (aspirant)-leden bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen
omtrent de gegevensverwerking door Depositum Custodi.
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Contactgegevens
Voor vragen over deze privacyverklaring, meer informatie over gegevensverwerking op onze
vereniging of berichtgeving met betrekking tot de onder ‘Privacyrechten’ genoemde
onderwerpen kan contact worden opgenomen met de abactis van Depositum Custodi via het emailadres abactis@depositumcustodi.nl.
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