PRIVACYBELEID
Dit privacybeleid is van toepassing op studievereniging Tri Movere, bijbehorende disputen en haar
leden.
 Een nieuw lid, met ingang van 28-08-2018, dient akkoord te geven op het privacy beleid. Dit
zowel bij online inschrijven, als bij het fysiek inschrijven.
 Eens gelijk wordt er akkoord gegaan met het plaatsen van foto’s op Social Media kanalen van
SV Tri Movere en bijbehorende disputen.

De gegevens die wij verzamelen zijn:
 Studentgegevens: Opleiding, geslacht, voornaam, achternaam, studentnummer, postcode,
woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.
 Doorlopende machtiging: Naam, adres, postcode, woonplaats, land, rekeningnummer, bank
identificatie, plaats en datum.
 Handtekening: ‘Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan SV Tri
Movere om doorlopende incasso-opdrachten te sturen aan uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven wegens contributie verplichtingen aan SV Tri Movere. Voor meer
informatie over de contributie afschrijvingen verwijzen wij u naar de website van SV Tri
Movere. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.’
 Handtekening: ‘Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan SV Tri
Movere om uw gegevens via Congressus op te slaan. Congressus is het ledensysteem waar
SV Tri Movere mee werkt. Alleen het zittende bestuur heeft recht om deze informatie te
kunnen inzien. Uw mailadres wordt gebruikt voor het versturen van mails vanuit de
vereniging. Uw persoonsgegevens zullen na inloggen te zien zijn op de site. Dit kunt u zelf
uitzetten.’
Gegevens worden door ons niet voor een andere doeleinden gebruikt dan volgende genoemd. Op dit
moment worden de gegevens gebruikt voor het volgende:
 E-mailadres: Mails te sturen naar alle leden over belangrijke informatie, ALV’s en
nieuwsbrieven. Maandelijks verzenden van de nieuwsbrief, wanneer deze niet gewenst
wordt te ontvangen, dan kan er in de nieuwsbrief worden afgemeld. Deze e-mailadressen
zullen nooit in de handen komen van personen buiten het bestuur.
 Persoonsgegevens: Om de leden in te schrijven in het ledensysteem en dit volledig te maken
in het ledenbestand. Een aantal van deze gegevens zullen online komen te staan in de
almanak. Wanneer een lid inlogt op www.trimovere.nl heeft het lid zelf de mogelijkheid om
zelf aan te geven welke informatie ze willen delen met andere leden.
 Bankgegevens: Worden gebruikt om de incasso voor de contributie plaats te laten vinden.
Ook deze gegevens staan enkel in Congressus waar alleen het zittende bestuur bij kan.
 Ledenlijsten: Worden bij feesten gebruikt voor toegang tot de feesten. Hierbij worden alleen
voornaam, achternaam en geboortedatum gedeeld. In verband met leeftijdscontrole.

