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Introductie 
Op 25 mei 2018 ging de privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens, over in 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf deze datum houdt 

de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving erop na.  

S.V.K.T. Variscopic gevestigd te Mekelweg 2, is verantwoordelijk voor de verwerking 

van persoonsgegevens van haar leden zoals weergegeven in het huishoudelijk 

reglement en het privacybeleid. De vereniging slaat persoonsgegevens op van alle 

soorten leden: leden, leden van verdienste, leden van de raad van advies, 

reünisten, ereleden, alumni, oud-leden en donateurs. Gewone leden moeten zich 

inschrijven en leveren gelijk de persoonsgegevens aan. In het privacybeleid kan 

gevonden worden welke gegevens worden bewaard, met welk doel deze bewaard 

worden en hoe deze verkregen worden. Verder kan het lid hierin haar rechten 

vinden.  

Contactgegevens: 

S.V.K.T. Variscopic 

Mekelweg 2, E201 

2628CD Delft 

info@variscopic.nl 

015-2785847 

 

 

  

mailto:info@variscopic.nl
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Privacybeleid 
Overzicht van de persoonsgegevens 

De vereniging verwerkt persoonsgegevens van leden van de vereniging. De 

persoonsgegevens worden verkregen bij inschrijving voor de vereniging. Door lid te 

worden van de studievereniging gaat het lid akkoord met dit privacybeleid.  

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die de verenging verwerkt. 

Persoonsgegevens Reden 

Algemene persoonsgegevens 

 Namen 

o Achternaam 

o Voornaam 

o Initialen 

 Woon- en verblijfsplaats 

o Adres 

o Postcode 

o Woonplaats 

 Overig 

o Geboortedatum 

o Pasfoto 

 

 

 Om lid te zijn van de vereniging heeft zij basisgegevens 

nodig. 

 Algemene persoonsgegevens worden gebruikt voor 

schriftelijke correspondentie. 

 De geboortedatum wordt gebruikt voor het nastreven van 

het alcoholbeleid en voor verjaardagen. 

 Van een lid wordt een pasfoto getoond op het afgesloten 

deel van de website. 

Contactgegevens 

 Algemeen 

o Telefoonnummer 

o E-mailadres 

 

 De vereniging gebruikt de contactgegevens van een lid 

voor correspondentie. 

Studie 

 Studiegegevens 

o Studiefase 

 

 De vereniging controleert met behulp van studiefase of 

het lid BSc, MSc of afgestudeerd is. 

 De vereniging gebruikt de studiefase voor loting voor 

activiteiten. 

 

De vereniging slaat persoonsgegevens van alumni automatisch op na het afronden 

van de bachelor Klinische Technologie of de master Technical Medicine aan de TU 

Delft, tenzij het lid hier schriftelijk bezwaar tegen maakt. Daarnaast worden van alle 

andere leden zoals in de introductie genoemd de volgende persoonsgegevens 

opgeslagen, tenzij het lid hier geen toestemming voor heeft gegeven: 

 

Persoonsgegevens Reden 

Algemene persoonsgegevens 

 Namen 

o Achternaam 

o Voornaam 

o Initialen 

 Woon- en verblijfsplaats 

o Adres 

o Postcode 

o Woonplaats 

 

 Algemene persoonsgegevens worden gebruikt voor 

correspondentie. 
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Contactgegevens 

 Algemeen 

o Telefoonnummer 

o E-mailadres 

 

 De vereniging gebruikt de contactgegevens van een lid 

voor correspondentie. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. 

De vereniging kan extra persoonsgegevens opvragen voor de volgende 

categorieën: 

a) Reizen 

b) Carrière 

c) Activiteiten 

d) Onderwijs  

e) Publicaties 

Deze categorieën zijn verder gespecificeerd in het privacybeleid voor aanvullende 

diensten verderop in dit document. 

De vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers 

of leden die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij het lid toestemming heeft van ouders of 

voogd.  

Geautomatiseerde besluitvorming 

De vereniging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten 

over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor de leden. 

Toegang 

Alleen het bestuur heeft toegang tot het ledenbestand en daarmee alle 

opgegeven persoonsgegevens van een lid. Leden kunnen via het afgesloten deel 

van de website de naam, het e-mailadres, telefoonnummer en pasfoto van het lid 

zien. Indien het lid deel uitmaakt van een commissie wordt zijn/haar naam en functie 

getoond op een openbaar stuk van de website. Foto’s, video’s en geluidsopnames 

zullen voornamelijk op de website geplaatst worden in het afgesloten deel. Echter 

mag de vereniging van foto’s/video’s/geluidsopnames gebruikmaken van de 

reproductie en verspreiding op de website en andere media gerelateerd aan de 

vereniging voor bijvoorbeeld promotie materiaal voor evenementen.  

Delen van gegevens 

Als delen van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor een activiteit levert de 

vereniging gegevens aan commissies of derde partijen (andere studieverenigingen, 

bedrijven en instituten uit het vakgebied). Dit gebeurt alleen wanneer het lid zich 

heeft opgegeven voor een activiteit. 

Verwijderen van gegevens 

De vereniging bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is 

om de doelen waarvoor de gegevens verzameld zijn te realiseren. De gegevens 

worden daarom binnen vijf werkdagen verwijderd/bewerkt nadat het lidmaatschap 

beëindigd is of als het lid schriftelijk bezwaar maakt. Dezelfde termijn wordt 

aangehouden voor extra opgevraagde persoonsgegevens. Tenzij het wettelijk 

verplicht is om gegevens langer op te slaan. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Het lid heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 

verwijderen. Dit kan via de persoonlijke instellingen van het account. Daarnaast 

heeft het lid het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door 

de vereniging en het lid heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 

betekent dat het lid bij de vereniging een verzoek kan indienen om de 

persoonsgegevens van het lid waarover de vereniging beschikt in een 

computerbestand naar het lid of een ander, door het lid genoemde organisatie, te 

sturen. 

Het lid kan gebruik maken van het recht op bezwaar en/of recht op 

gegevensoverdraagbaarheid of heeft het lid andere vragen/opmerkingen over de 

gegevensverwerking door een gespecificeerd verzoek naar secretaris@variscopic.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door het lid is gedaan, vragen wij 

een kopie van een identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze 

kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan 

het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 

bescherming van de privacy. 

Beveiligen van gegevens 

Alle verantwoordelijkheden voor privacy worden behandeld in een apart protocol 

voor het bestuur en de commissies. Alle gegevens geleverd bij aanmelding bij de 

vereniging staan in het ledenbestand van de vereniging. Het ledenbestand is 

ondergebracht bij Genkgo. Genkgo heeft hiermee ook de verantwoordelijkheid 

voor de bescherming van de gegevens tenzij anders beschreven in de 

verwerkingsovereenkomst. Alleen het bestuur heeft toegang tot het ledenbestand 

door middel van inloggegevens.  

Een deel van de gegevens ligt opgeslagen in het fysieke archief. Bijvoorbeeld de 

notulen van de Algemene Leden Vergadering waarin namen van aanwezigen 

staan. Het fysieke archief bevindt zich in het kantoor van het bestuur. Dit kantoor is 

alleen toegankelijk met collegekaarten met extra toegang gegeven door 

management van de faculteit. Het archief is gehuisvest in een afgesloten kast. 

Alleen de bestuursleden hebben toegang tot de sleutel. 

De vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft 

de de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 

dan contact op via info@variscopic.nl.  

Verandering van het privacybeleid 

De vereniging behoudt het recht het privacybeleid te veranderen op ieder moment 

zonder dat hier vooraf melding van wordt gedaan. Het bestuur stelt de leden 

hiervan op de hoogte. 

 

mailto:info@variscopic.nl
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Privacybeleid aanvullende diensten. 
Een aanzienlijk deel van de diensten, aangeboden door de vereniging, wordt 

verricht door commissies. Om deze aanvullende diensten te leveren, is de verwerking 

van extra persoonsgegevens nodig. Aanvullende diensten zijn onderverdeeld in vijf 

categorieën: 

1. Reizen 

2. Carrière 

3. Activiteiten 

4. Onderwijs  

5. Publicaties 

Om gebruik te maken van de bovenstaande diensten is toestemming  nodig voor de 

verwerking een aantal specifieke persoonsgegevens. Door de vereniging mogen 

extra persoonsgegevens enkel opgevraagd, verwerkt en/of gedeeld worden, mits 

de gebruiker voldaan heeft aan twee voorwaarden. 

a) Het lid is akkoord gegaan met de statuten, het huishoudelijke reglement en 

het privacybeleid. 

b) Het lid heeft zich ingeschreven voor een dienst, welke valt onder een van de 

vijf categorieën. 

 

De persoonsgegevens worden binnen vijf dagen na de activiteit verwijderd tenzij 

anders aangegeven in de wet. 
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Reizen 
Voor een door de vereniging georganiseerde reis, kunnen bovenop de 

standaardpersoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid de 

onderstaande persoonsgegevens opgevraagd en verwerkt worden. 

 

Persoonsgegevens Reden 

Identificatiegegevens  

 Paspoort 

o Kopie van paspoort 

o Documentnummer 

o Nationaliteit 

o Achternaam 

o Voornaam 

o Geboortedatum 

o Geboorteplaats 

o Geslacht 

o Lengte 

o Datum van afgifte 

o Verloopdatum 
 

 

 Paspoortgegevens kunnen verwerkt dan wel gedeeld 

worden met vervoersdiensten (Bijvoorbeeld: 

luchtvaartmaatschappijen, touroperators e.d.) ten behoeve 

van het organiseren van vervoer. 

 Paspoortgegevens kunnen verwerkt dan wel gedeeld 

worden met accommodaties ten behoeve van het 

organiseren van accommodatie. 

 Paspoortgegevens kunnen verwerkt dan wel gedeeld 

worden met intermediairs (bijvoorbeeld: reisbureaus, 

ticketsites) ten behoeve van het organiseren van vervoer en 

accommodatie. 

 Paspoortgegevens kunnen gedeeld worden met bedrijven 

ten behoeve van het bezoeken van een locatie 

(bijvoorbeeld: kantoor, bouwplaats, laboratorium, fabriek). 

 Paspoortgegevens kunnen in geval van nood (bijvoorbeeld: 

letsel, verlies origineel paspoort) gedeeld worden met 

derden. 

 

Verzekering 

 Zorgpas 

o Kopie van zorgpas 

o Achernaam 

o Voornaam 

o Geboortedatum 

o Verzekeraarsnummer 

o Kaartnummer 

o Verloopdatum 

 

 

 gezondheidsgegevens kunnen gedeeld worden met 

derden in geval van nood (bijvoorbeeld: letsel). 

 Allergieën kunnen verwerkt dan wel gedeeld worden met 

accommodaties en restauratieve voorzieningen. 
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Gezondheid 

 Aandoeningen 

o Allergieën 

o Medicijngebruik 

o Fysieke gesteldheid 
 

 

 Allergieën kunnen verwerkt dan wel gedeeld worden met 

accommodaties en restauratieve voorzieningen. 

 Medicijngebruik en fysieke gesteldheid kunnen verwerkt 

worden ten behoeve van de veiligheid van de deelnemer. 

Studie 

 Studiegegevens 

o Cohort 

o Studievoortgang 

o Studienummer  

 
 Overige reisgegevens kunnen verwerkt worden ten behoeve 

van selectie- en lotingsprocedures. 
 Studienummers kunnen gedeeld worden met SGZ 

vaccinatiecentrum ten behoeve van kortingen op 

vaccinaties. 
 

Inschrijving 

 Deelnamegegevens 

o Motivatiebrief 

 
 Overige reisgegevens kunnen verwerkt worden ten behoeve 

van selectie- en lotingsprocedures. 
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Activiteiten 
Voor een door de vereniging georganiseerde activiteit, kunnen bovenop de 

standaardpersoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid de 

onderstaande persoonsgegevens gevraagd en verwerkt worden. 

 

Persoonsgegevens Reden 

Gezondheid 

 Aandoeningen 

o Allergieën 

o Medicijngebruik 

o Fysieke gesteldheid 

 

 Allergieën kunnen verwerkt dan wel gedeeld worden met 

accommodaties en restauratieve voorzieningen. 

 Medicijngebruik en fysieke gesteldheid kunnen verwerkt 

worden ten behoeve van de veiligheid van de deelnemer. 

Algemeen 

 Lichaam 

o Kledingmaten 

 

 

 Kledingmaten kunnen verwerkt worden ten behoeve van 

passende kledij. 
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Publicaties 
Voor door de vereniging gemaakte publicaties, kunnen bovenop de 

standaardpersoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid de 

onderstaande persoonsgegevens gevraagd en verwerkt worden. 

 

Persoonsgegevens Reden 

Algemene persoonsgegevens 

 Namen 

o Achternaam 

o Voornaam 

o Initialen 

 Woon- en verblijfsplaats 

o Land 

o Stad 

o Postcode 

o Toevoeging 

o Huisnummer 

o Straat 

 Overig 

o Geboortedatum 

 

 

 

 Algemene persoonsgegevens kunnen verwerkt dan wel 

gedeeld worden met derden die betrokken zijn bij het 

proces van het publiceren. 
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Carrière 
Voor een door de vereniging georganiseerde carrière gerelateerde activiteit, 

kunnen bovenop de standaardpersoonsgegevens zoals beschreven in het 

privacybeleid de onderstaande persoonsgegevens gevraagd en verwerkt worden. 

 

Persoonsgegevens Reden 

Carrière 

 Carrièregegevens 

o Curriculum Vitae   

o Motivatiebrief 

 

 

 

 Algemene persoonsgegevens kunnen verwerkt dan wel 

gedeeld worden met derden die betrokken zijn het proces 

van het publiceren. 

Studie 

 Studiegegevens 

o Cohort 

o Studieprogramma 

 

 

 Studiegegevens kunnen verwerkt en gedeeld worden ten 

behoeve van selectie- en lotingsprocedures. 

Algemene persoonsgegevens 

 Namen 

o Achternaam 

o Voornaam 

o Initialen 

 Woon- en verblijfsplaats 

o Land 

o Stad 

o Postcode 

o Toevoeging 

o Huisnummer 

o Straat 

 

 

 Algemene persoonsgegevens kunnen verwerkt dan wel 

gedeeld worden met derden die betrokken zijn het proces 

van het publiceren. 
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Onderwijs 
Voor een door de vereniging uitgevoerde handeling omtrent onderwijs, kunnen 

bovenop de standaardpersoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid de 

onderstaande persoonsgegevens gevraagd en verwerkt worden. 

 

Persoonsgegevens Reden 

Studie 

 Studiegegevens 

o Cohort 

o Studieprogramma 

o Studievoortgang 

 

 

 Studiegegevens kunnen verwerkt worden ten behoeve 

van onderzoek (bijvoorbeeld: enquêtes) naar de kwaliteit 

van het onderwijs, naar de faculteit of de Technische 

Universiteit Delft.  
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