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Privacyvoorwaarden S.V. Leonardo da Vinci
Studievereniging Leonardo da Vinci is zich ervan bewust dat u vertrouwen in haar stelt. De vereniging ziet
het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Door middel van dit formulier
stelt de vereniging u op de hoogte van welke gegevens er verzameld zullen worden als u besluit lid te
worden, waarom deze gegevens verzameld zullen worden en hoe deze gegevens het lidmaatschap zullen
kunnen bevorderen. Op deze manier weet u waar u aan toe bent als lid van S.V. Leonardo da Vinci.
De privacyvoorwaarden zijn van toepassing op de diensten van S.V. Leonardo da Vinci. Wanneer u lid
wordt van de vereniging dient u deze privacyvoorwaarden te accepteren. S.V. Leonardo respecteert de
privacy van al haar leden en draagt de zorg dat de persoonlijke informatie die u de vereniging verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld.

1

Gebruik van onze diensten

Wanneer u lid wordt van S.V. Leonardo da Vinci vraagt de verenging u om bepaalde persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens omvatten uw naam, uw studentnummer, uw adres, uw e-mail adres, uw
geboortedatum en uw startjaar aan de opleiding. Deze gegevens zijn noodzakelijk om gebruik te maken
van de diensten van de vereniging.
Uw naam wordt gebruikt, zodat de vereniging weet wie haar leden zijn en om uw studentstatus aan te
kunnen vragen. Uw studentnummer wordt gebruikt voor het aanvragen van ledensubsidie. Uw adres en
e-mailadres worden gebruikt om u te kunnen bereiken en op de hoogte te houden van de vereniging. De
geboortedatum is noodzakelijk voor het handhaven van de alcoholwet voor jongeren. Uw startjaar van
leden en de studie van begunstigers worden opgeslagen om inzicht te hebben in welke groepen er bereikt
worden met de vereniging.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van S.V. Leonardo da Vinci of die van een
derde partij en zullen tot 5 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap bewaard blijven. Deze gegevens
zullen niet gecombineerd worden met andere persoonlijke gegevens waarover de vereniging beschikt.

2

Communicatie

S.V. Leonardo gebruikt verschillende media om met haar leden te kunnen communiceren.
2.1
Mail
S.V. Leonardo da Vinci maakt gebruik van het versturen van e-mails naar haar leden ten behoeve van de
communicatie tussen hen. Haar leden ontvangen via deze weg de uitnodiging voor en de stukken van de
ALV. Ook kunnen ex-leden tot twee jaar na het beëindigen van hun lidmaatschap op deze manier
benaderd worden om hun lidmaatschap te verlengen.
2.2
Activiteitenoverzicht
S.V. Leonardo verstuurt wekelijks per mail een activiteitenoverzicht aan haar leden, opdat zij op de
hoogte zijn van alle aankomende activiteiten voorzien met sfeerimpressiefoto van de voorgaande maand
en eventuele andere nuttige informatie.
2.3
Da Vinci Bode
S.V. Leonardo brengt jaarlijks meerdere keren een eigen tijdschrift uit, genaamd de Da Vinci Bode. Naast
de artikelen die geleverd worden door de commissieleden, vermeld onder hun naam, zullen ook alle
afgestudeerde studenten gefeliciteerd worden bij naam in de bode.
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2.4
Website
S.V. Leonardo da Vinci bezit een eigen website. Via deze website geeft de vereniging haar leden alle
informatie die zij nodig kunnen hebben. Leden kunnen hier onder andere hun rechten en plichten als lid
vinden in de statuten en het huishoudelijk regelement, terugkijken in de geschiedenis van S.V. Leonardo
da Vinci in de diverse fotoboeken en zich focussen op de toekomst door middel van de carrièrepagina.
2.5
Facebook
S.V. Leonardo da Vinci beheert een eigen gesloten Facebookgroep. Al haar leden kunnen lid worden van
deze groep waarin zij op de hoogte gebracht kunnen worden van nieuws voor en door de leden.

3

Derden

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld met uitzondering van de Radboud Universiteit en het
Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds of diens opvolger. Uw naam en uw studentennummer zullen
worden gebruikt met als doel respectievelijk uw studentenstatus en subsidie aan te vragen. Deze
gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende organisaties en
zullen niet verder verspreid worden.
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Doeleinden

De vereniging verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in deze voorwaarden, tenzij u hier van tevoren toestemming voor heeft gegeven.
Het bestuur en commissies van de vereniging kunnen gegevens opvragen wanneer dit nodig is voor een
activiteit. Deze zullen zij uiterlijk een week na de activiteit weer verwijderen, tenzij anders aangegeven.
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Keuzes voor persoonsgegevens

De vereniging biedt alle leden de mogelijkheid tot het inzien of veranderen van persoonlijke informatie
die op het moment aan haar is verstrekt.

6

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
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Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met de
vereniging op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
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Contactgegevens

S.V. Leonardo da Vinci
Adres: Huygensgebouw
Heijendaalsewel 135, 6525AJ Nijmegen
Kamer HG00.150
E-mail: leonardo@science.ru.nl
Telefoon: 024-3652079

