
 
 
 
AVG verklaring 
 
Hierbij verklaart Studentenvereniging LIFT het AVG-programma doorlopen te hebben. 
Studentenvereniging LIFT verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die 
voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Studentenvereniging LIFT 
heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven 
welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar 
nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie. 
 
Studentenvereniging LIFT begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij 
regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten. 
 
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen 
heeft Studentenvereniging LIFT kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt 
geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de 
zelfverklaring door Studentenvereniging LIFT zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze 
verklaring. 
 
 
Aldus opgemaakt te Nijmegen, 
 
d.d. 15-05-2018, 
 
door Studentenvereniging LIFT 
 
gevestigd aan de Berg en Dalseweg 40 te Nijmegen 
 
 
 
 



Inventarisatie persoonsgegevens 

De volgende persoonsgegevens kunnen door Studentenvereniging LIFT worden verzameld: 
- Gewone persoonsgegevens 

o Naam/voorletters/tussenvoegsel 
o Telefoonnummer  
o E-mailadres 
o Geboortedatum 

- Bijzondere persoonsgegevens 
o Foto’s 
o Functie bestuursleden 
o Schuldenlijsten met de verschuldigde bedragen van de leden aan de vereniging 

- Overeenkomst 
o Lidmaatschapsovereenkomst 

 

Verwerkingen 
De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

o Ledenadministratie 
o Contributieheffing 
o Informatieverstrekking (nieuwsbrief) 
o Uitnodigingen voor bijeenkomsten 
o Publicatie foto’s intern en extern 

 

Doelverbinding 
Het verzamelen van de persoonsgegevens is noodzakelijk ter uitvoering van de met het lid 
gesloten overeenkomst artikel 6 lid 1 sub a AVG.  
De bijzondere persoonsgegevens zullen dienen ter promotie wanneer het externe publicatie 
betreft. De interne publicatie zal voor eigen gebruik van de leden dienen. Interne publicatie zal 
plaatsvinden in een gesloten omgeving, waarbij alleen de leden toegang hebben. De 
commissaris PR (assessor) zal verantwoordelijk zijn voor de afweging om een foto te publiceren. 
Wij als vereniging verklaren dat wij niet zonder uitdrukkelijke toestemming persoonsgegevens 
doorgeven aan andere partijen. 
 

Beveiligingsmaatregelen 
Studentenvereniging LIFT schermt haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische 
veiligheidsmaatregelen in de vorm van wachtwoorden op zowel computer als Dropbox en 
Mailchimp om het risico van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, openbaarmaking en 
wijziging zo klein mogelijk te maken. Wanneer er papieren documenten worden gebruikt, zullen 
deze achter slot en grendel bewaard worden, waartoe alleen de zittende bestuursleden toegang 
hebben. Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.  
 
Indien u een relatie met onze vereniging heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via 
info@katholiekestudentennijmegen.nl) uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons 
verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens 
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te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet benaderd wenst te worden 
met informatie over onze activiteiten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. U heeft het 
recht om de toestemming die u ons geeft om uw gegevens te verzamelen in te trekken. 
Hiervoor kunt u mailen naar info@katholiekestudentennijmegen.nl. Ook heeft u het recht om 
op uw uitdrukkelijke schriftelijk verzoek uw gegevens over te laten dragen naar een derde partij.  
 
Heeft u de indruk dat uw gegevens niet of onvoldoende beschermd zijn, en zijn er aanwijzingen 
van misbruik, neemt u dan contact op met ons via info@katholiekestudentennijmegen.nl. Ook 
als u meer wilt weten over het privacybeleid van Studentenvereniging LIFT. 
 

Abactiaat Studentenvereniging LIFT 
Postadres: Berg en Dalseweg 40, 6521 JJ Nijmegen 
Emailadres: info@katholiekestudentennijmegen.nl 
Inschrijfnummer KvK: 09221664   

  
Als u de indruk heeft dat uw gegevens onvoldoende beschermd zijn, kunt u een klacht indienen 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  
 
Wij als Studentenvereniging LIFT verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen 
verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de wettelijke 
vertegenwoordiger.  

 
Geautoriseerde medewerkers 
In onze vereniging hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens 
van de vereniging. Wij als Studentenvereniging LIFT hebben 4 bestuursleden geautoriseerd om 
de persoonsgegevens van de vereniging in te zien en te verwerken indien dit nodig in voor de 
uitvoering van de overeenkomst 
 

Bewaartermijn 
Gedurende het lidmaatschap en daarna nog maximaal 1 jaar in de boekhouding. Met de 
gegevens zal integer en vertrouwelijk worden omgegaan.  
 

Vernietigen persoonsgegevens 
Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op 
grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken. 

 
Aanpassen Privacyverklaring 
Studentenvereniging LIFT behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. 
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Aldus verklaard door: 
 
Studentenvereniging LIFT       Nijmegen, 15-05-2018 
 
 
 
Albert Rijs 
(Praeses) 
  
  
  
           
Eveline Salden 
(Ab-actis) 
  
  
  
       
Monique 
Mastenbroek 
(Quaestor) 
  
  
         
Marijke van 
Workum 
(Assessor) 
         
 


