
Privacystatement 

1 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

Alle persoonsgegevens en de ledenadministratie worden in een beveiligde google drive bijgehouden. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor deze gegevens. Alleen het bestuur van de vereniging heeft 
toegang tot deze gegevens.  Machtiging en declaraties worden ook op de drive bewaard. Namen van 
leden aanwezig op de ALV zullen in de notulen voorkomen en alle leden van de vereniging kunnen 
deze inzien. Bij mails zullen we de BCC gebruiken zodat emailadressen niet openbaar zullen worden.  

2 FOTO- EN VIDEOMATERIAAL 

Tijdens de inschrijving zullen leden worden gevraagd om toestemming te geven dat foto- en/of 
videomateriaal van ze wordt gemaakt tijdens activiteiten, trainingen en toernooien. Dit 
beeldmateriaal kan gebruikt worden op openbare social media en kan op de openbare website 
geplaatst worden. Ook zal een lid ieder moment deze toestemming kunnen intrekken met direct 
inwerkende kracht. Ook mogen leden die wel toestemming hebben gegeven altijd aangeven 
wanneer zij willen dat een bepaalde foto of video van ze niet online mag komen. Wanneer dit wordt 
aangegeven mag deze foto of video niet online worden geplaatst. Mocht dit al gebeurt zijn dan dient 
deze foto of video direct te worden verwijdert. Dit is met terugwerkende kracht en geldt voor alle 
foto’s en video’s die Dorans online heeft staan. 

3   REGISTER VAN VERWERKINGEN PERSOONSGEGEVENS 

CONTACTGEGEVENS 
 

Naam vereniging: Dorans E-sport Vereniging Nijmegen 

Postcode: 6525 AJ Nijmegen 

Adres: Heyendaalseweg 141  

E-mail adres: Bestuur@dorans.nl 

Kvk nummer: 64618056 

WELKE PERSOONGEGEVENS WORDEN VERWERKT? 
 

- Voornaam en achternaam 

- Emailadres 

- Geboortedatum, 

- Adres, postcode en plaats 

- Studeert iemand aan de RU of de HAN, studentnummer 

- Telefoonnummer 

 

mailto:Bestuur@dorans.nl


VOOR WELK DOEL WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS BEWAARD 
 

Voornaam en achternaam: Identificatie van een persoon, dit is nodig om mensen aan te kunnen 

spreken en de lijsten op orde te houden. 

 

Emailadres: Dit is nodig voor de communicatie naar mensen toe, bijvoorbeeld voor het innen van de 

contributie of voor evenementen. 

 

Geboortedatum: Dit is nodig om te verifiëren dat een persoon wel achttien jaar is. Een persoon 

onder de achttien mag sommige rechtshandelingen niet zelfstandig doen, zoals een machtiging 

geven voor het afschrijven van de contributie. Ook wordt er op sommige van onze evenementen 

alcohol geschonken, door de geboortedatum van onze leden te weten waarborgen we dat dit niet 

gebeurt aan leden onder de 18 jaar.  

 

Adres: Het verzenden van rekeningen 

 

Postcode en plaats: Het verzenden van rekeningen 

 

Studeert aan de HAN/RU / Studentnummer: Dit is een vereiste voor studentlife, omdat we een 

studentenvereniging zijn is het verplicht dat 80 procent van onze leden studeert aan de RU of de 

HAN. Om hier zeker van te zijn hebben we deze gegevens nodig van onze leden.  

 

Telefoonnummer: Dit is nodig om contact met mensen te leggen.  

 

OP BASIS VAN WELKE WETTELIJKE GRONDSLAG WORDEN GEGEVENS BEWAARD? 
 

Alle persoonsgegevens worden bewaard op basis van gerechtvaardigd belang. 

 

HOE HEBBEN ZIJN DE GEGEVENS VERKREGEN? 
 

De gegevens zijn verkregen door middel van een inschrijfformulier op onze website. Dit is een google 

forms formulier die op de drive staat en dus ook beveiligd is.  

 

WIE HEBBEN TOEGANG? 
 

Het bestuur van de vereniging 

 



WORDEN DE GEGEVENS DOORGEGEVEN AAN ANDEREN? AAN WIE? MET WELK DOEL? GRONDSLAG? 
 

Laposta voor het versturen van de maandelijkse nieuwsbrief. 

Google, omdat we hun mail gebruiken en we daar inschrijfgegevens opslaan. 

We hebben een verklaring met deze bedrijven afgelegd. 

 

BEWAARTERMIJNEN 
 

Dorans zal persoonlijke contactgegevens zoals naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, 

geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, studentennummer, onderwijsinstelling, 

telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en 

girorekeningnummer van de betrokkene voor maximaal 2 jaar na uitschrijving bewaren. Er zal aan 

leden toestemming worden gevraagd om alleen naam en emailadres achter te laten voor het 

alumnibestand. Deze gegevens zullen voor onbepaalde tijd worden bewaard of tot wanneer de 

persoon in kwestie aangeeft dat hij/zij wenst dat deze gegevens niet meer worden bewaard. Deze 

gegevens zullen enkel en alleen worden gebruikt om oud leden voor een jaarlijkse alumni activiteit 

uit te nodigen. Fiscale gegevens zoals declaraties en machtigingen zullen 7 jaar worden bewaard 

vanwege de wet fiscale bewaarplicht. Er zullen geen gegevens via onze site worden verzameld en 

eventuele cookies die worden gebruikt slaan geen persoonsgegevens op en zijn legaal onder de AVG. 

Persoonsgegevens die worden gevraagd voor specifieke activiteiten of toernooien georganiseerd 

door commissies zullen uiterlijk binnen 1 week na de activiteit worden verwijdert. De commissie zal 

bij elke inschrijving voor een dergelijke activiteit toestemming vragen voor het opslaan van deze 

gegevens. 

KORTE BESCHRIJVING VAN DE BEVEILIGINGSMAATREGELEN 
Ieder bestuurslid heeft een persoonlijk account op de G-suite die wordt doorgegeven aan de 
opvolgers. Dan wordt het wachtwoord veranderd en kunnen oud-bestuursleden er niet meer bij. 


