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1. Inleiding 

Dit is de verklaring omtrent verwerking van persoonsgegevens van de Juridische Studenten Vereniging 

te Utrecht (hierna: JSVU), gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel onder nummer 40478669. Deze verklaring omschrijft welke persoonsgegevens de 

JSVU verwerkt, bijvoorbeeld wanneer je de website www.jsvu.nl bezoekt, en voor welke doeleinden 

deze persoonsgegevens worden gebruikt. 

 
2. Gebruik van Persoonsgegevens 

In de volgende situaties vraagt de JSVU persoonsgegevens van je indien je: 

(a) Onze website bezoekt; 

(b) Een (extern) account aanmaakt; 

(c) Lid wordt van de JSVU; 

(d) Je je opgeeft voor een nieuwsbrief; 

(e) Via het contactformulier contact met ons opneemt; 

(f) Alumnus wordt van de JSVU; 

(g) Sponsor wordt van de JSVU; 

(h) Wanneer je deelneemt aan onze activiteiten. 

 
De JSVU verzamelt de volgende persoonsgegevens: 

(a) Naam; 

(b) Adres; 

(c) E-mailadres; 

(d) Telefoonnummer; 

(e) Geboortedatum 

(f) Geslacht; 

(g) Bankrekeningnummer; 

(h) Gegevens over kantorenvoorkeuren; 

(i) IP-adres; 

(j) Locatiegegevens; 

(k) Internetbrowser en apparaat type; 

(l) Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze 

website aan te maken of extra persoonsgegevens voor bepaalde evenementen aan te leveren. 

Dit geldt ook voor telefonische digitale correspondentie; 

(m) Gegevens t.b.v. een sollicitatie; 

(n) Gegevens over je gebruik van www.jsvu.nl; 

(o) Studentnummer; 

(p) Studie; 

(q) Startjaar studie; 

(r) Startjaar lidmaatschap; 

(s) Commissies waarin je hebt deelgenomen; 

(t) Foto’s; 

(u) Video’s. 

 
De JSVU gebruik deze gegevens (mogelijk) om: 
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(a) Het lidmaatschap te effectueren; 

(b) Het organiseren van activiteiten; 

(c) Nieuwsbrieven te verzenden; 

(d) Contact met je op te nemen of te onderhouden; 

(e) De dienstverlening te verbeteren; 

(f) De website te optimaliseren; 

(g) Aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals de bewaartermijn wat betreft 

belastingaangifte. 

 
2.1 Actieve leden 

Actieve leden worden jaarlijks gevraagd om de actieve ledenovereenkomst te ondertekenen. De 

actieve leden van de JSVU hebben een geheimhoudingsovereenkomst ondertekend en kunnen alleen 

gegevens inzien van hun eigen commissie. 

 
3. Gebruik van cookies en bezoekersregistratie 

De JSVU maakt op www.jsvu.nl gebruik van IP-registratie. Voor meer informatie over het gebruik van 

IP-registratie door de JSVU en voor het instellen van jouw toestemmingen voor het toepassen daarvan 

kan je contact opnemen met het aanspreekpunt voor de gegevensbescherming door te mailen naar 

bestuur@jsvu.nl t.a.v. Commissaris Onderwijs. Wanneer in het kader van de registratie van IP-adressen 

informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

communicatie met je of voor een specifiek door je gevraagde dienst, word je vooraf geïnformeerd en 

word je toestemming gevraagd. 

 
4. Foto’s en video’s 

De JSVU maakt beeldmateriaal bij informele en formele activiteiten. Dit beeldmateriaal wordt gemaakt 

en gepubliceerd naar aanleiding van de verenigingsactiviteiten. Personen die herkenbaar in beeld zijn, 

kunnen hiertegen bezwaar maken. Bezwaar maken kan door contact op te nemen met de JSVU door 

te mailen naar bestuur@jsvu.nl t.a.v. Commissaris Onderwijs. 

 

4.1  Bewaring 

De JSVU bewaart het beeldmateriaal ter waarborging van de verenigingshistorie. De 

verenigingshistorie komt onder andere tot uiting in de Almanak, het te realiseren Historieboek en het 

eigen archief. Het beeldmateriaal dat van belang is voor de verenigingshistorie, behouden wij tot 

bezwaar is ingediend conform artikel 4. 
 

5. Gegevens inzien, wijzigen en bezwaar 

Je kunt contact opnemen met de JSVU door te mailen naar bestuur@jsvu.nl t.a.v. Commissaris 

Onderwijs voor: 

(a) Meer informatie over de wijze waarop de JSVU persoonsgegevens verwerkt; 

(b) Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 

(c) Inzage in de persoonsgegevens die de JSVU met betrekking tot jou verwerkt; 

(d) Correctie in de persoonsgegevens die de JSVU met betrekking tot jou verwerkt; 

(e) Verwijdering van de persoonsgegeven die de JSVU met betrekking tot jou verwerkt; 

(f) Bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens door de JSVU; 

(g) Toestemming intrekken om gegeven te verwerken door de JSUV; 

(h) Vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken; 

(i) Vragen om de persoonsgegeven te ontvangen die de JSVU van jou heeft. 

Dit recht beperkt zich tot gegevens die de bezoeker zelf actief heeft verstrekt en de gegevens die 

worden verwerkt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Elk verzoek wordt binnen 

uiterlijk vier weken beantwoord. 
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6. Beveiliging van je persoonsgegevens 

De JSVU neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Onder meer zijn de benodigde verwerkersovereenkomsten gesloten. Als jij het idee 

hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 

contact op met het aanspraakpunt van de Gegevensbescherming door te mailen naar bestuur@jsvu.nl 

t.a.v. Commissaris Onderwijs. 

 
7. Bewaartermijnen 

De JSVU bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden digitaal bewaard. Documenten 

ten behoeven van sollicitaties worden tot maximaal vier weken na beslissing over de betreffende 

sollicitatie bewaard. Documenten ten behoeve van belastingaangifte worden maximaal zeven jaar 

bewaard.  

 
7.1 Verwijdering gegevens 

Indien de bewaartermijn zoals in dit hoofdstuk beschreven is verlopen, worden de persoonsgegevens 

waarvoor deze bewaartermijn geldt, verwijderd. 

 
8. Ontvangers van de persoonsgegevens 

De JSVU verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig 

is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van 

jouw gegevens. De JSVU blijft verantwoordelijke voor deze verwerkingen. 

 
De JSVU heeft de volgende categorieën ontvangers: 

(a) Bedrijven; 

(b) Instellingen; 

(c) Leveranciers van drukwerk; 

(d) Actieve JSVU-leden (bestuursleden en commissieleden van betreffende activiteit) 

(e) Cloud-software aanbieders 

(f) Webhost 

 
9. Wijziging verklaring omtrent bescherming persoonsgegevens 

Wij raden je aan deze verklaring omtrent bescherming van persoonsgegevens frequent te raadplegen, 

in verband met eventuele wijzigingen. 
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