SEC Privacy
Verklaring

In deze privacy verklaring wordt ingegaan op de manier

hoe daarmee omgegaan wordt. De AVG Privacyverklaring
is een verklaring waarin SEC uitlegt aan je de leden hoe
wij omgaan met persoonsgegevens. De AVG Privacywet is

Hier vind je de privacy verklaring van

er omdat het verzamelen en beheren van

Sociologisch EpiCentrum (SEC). Hierin wordt

persoonsgegevens door bedrijven beter moet. Het doel

omschreven hoe er met jouw persoonsgegevens om
wordt gegaan die worden verzameld door SEC.

Doel gegevens

waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en

van de AVG Privacywet is om ervoor te zorgen dat
bedrijven transparanter, veiliger, specifieker en beperkter
gebruik maken van de gegevens van personen. En SEC
moet hier ook aan voldoen, vandaar deze mail.

Het verzamelen van de gegevens van onze leden heeft
verschillende doeleinden, er zal benoemd worden
waarvoor het verzamelen van verschillende
persoonsgegevens dient. Een e-mailadres is nodig voor
het versturen van de nieuwsbrief en het melden van
andere zaken, zoals de boekverkoop. Een
telefoonnummer is nodig voor als er direct contact met
leden opgenomen moet worden. Verder is een
telefoonnummer eventueel noodzakelijk voor het
aanmaken van een WhatsApp-groep voor bijvoorbeeld het

SEC

introductieweekend of de studiereis. Je studentnummer is

Wat is SEC is en wat doet SEC? SEC is de

studeert. Het aangeven of je een bachelor-, schakel- of

studievereniging van Sociologie aan de Universiteit van

masterstudent bent is nodig voor specifiekere informatie,

Amsterdam. Tijdens een academisch jaar organiseert SEC

hierdoor weet SEC welk type lidmaatschap betaald moet

verschillende activiteiten voor haar leden. Haar leden zijn

worden. De betaalgegevens zijn van belang voor het

Sociologie studenten in de Master of Bachelor fase aan de

betalen van je lidmaatschap bij SEC. Persoonsgegevens

Universiteit van Amsterdam. Uit de leden wordt elk jaar

worden ook verwerkt op basis van wettelijke verplichtingen

een bestuur van ten minste 3 mensen gekozen welke de

en arbeidsvoorwaardelijke verplichtingen.

vereist om te checken of je daadwerkelijk Sociologie

verantwoordelijkheid dragen de vereniging draaiende te
houden en nieuwe activiteiten te organiseren. Voorbeelden
van activiteiten die georganiseerd worden zijn studie
gerelateerde lezingen, sociale borrels en studiereizen.
Het adres van SEC luidt Nieuwe Achtergracht 166,
Amsterdam, Zuid-Holland 1001 NE. Onze gegevens bij de
Kamer van Koophandel (KvK) luiden als volgt, ons KvKnummer is 40537144 en onze verenigingsnaam is Sec.,
Sociologisch Epicentrum. Voor eventuele vragen kan
contact op worden genomen
met secretaris@sociologen.nl, ook als het gaat om vragen
omtrent de AVG Privacywet.

Ontvangers
De persoonsgegevens van de leden worden ontvangen en
verwerkt door de voorzitter, secretaris, penningmeester en
coördinator commissies van SEC. We krijgen jouw
gegevens binnen via Gmail. Daarnaast worden de
nieuwsbrieven en andere mails verzonden met Mailchimp.
Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief,
wordt jouw e-mailadres en voor- en achternaam
opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen
Mailchimp.

Opslag periode

Verplichte data

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen voor 5 jaar,

Data die verplicht is om in te vullen tijdens het opgeven als

dus zolang je lidmaatschap loopt, tenzij je je graag eerder

lid bij SEC staat gemarkeerd met een *. Deze verplichte

uit wil schrijven.

gegevens zijn nodig om een bepaalde dienst aan te
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kunnen bieden. Als deze verplichte gegevens niet worden

Jouw rechten
Je hebt bepaalde rechten wat betreft de AVG Privacywet.

aangeleverd kan SEC de betreffende dienst niet
aanbieden. Zo is het opgeven van je e-mailadres verplicht
aangezien je anders geen nieuwsbrieven kan ontvangen.

Als je gebruikt wil maken van deze rechten dien je dit te
mailen naar secretaris@sociologen.nl. Deze houden in:
Recht op inzage: SEC moet de persoonsgegevens van

Beveiliging

een lid opsturen/delen als de hij/zij daarom vraagt. Je

Persoonsgegevens van leden worden op verschillende

kan je gegevens opvragen door de secretaris hierover

manieren beveiligd. De persoonsgegevens die door SEC

een mail te sturen (secretaris@sociologen.nl).

of eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen
toegankelijk via eerdergenoemde software en zijn

Recht op rectificatie: zijn gegevens fout doorgegeven,
veranderd of door SEC fout verwerkt? Dan moet SEC
die aanpassen als je daarom vraagt.
Recht op het indienen van een klacht: als je een klacht
wil indienen omdat je vindt dat SEC niet op de juiste
manier met jouw gegevens omgaat, dan gaat dat via
Autoriteit Persoonsgegevens.

beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast wordt jouw
bezoek aan de website van SEC (sociologen.nl) beveiligd
door een Secure Sockets Layer (SSL) certificaat, dit
betekend dat jouw verbinding met de website van SEC
privé is. Dit kan je onder andere herkennen aan het slotje
in de adresbalk van je internetbrowser. Om op de website
foto’s te bekijken moet je een wachtwoord invoeren,
anderen zonder wachtwoord kunnen de foto’s dus niet

Recht op overdracht: als SEC een dienst aanbiedt en

zien. Daarnaast houdt SEC een ledenbestand bij, dit is

leden besluiten om over te stappen op een andere partij,

een overzicht van de genoemde persoonsgegevens per

dan hebben leden het recht dat de gegevens door SEC

lid. Dit ledenbestand stond eerst op Google Drive, maar

worden overdragen aan die andere partij.

sinds kort op een harddrive en een back-up van het

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: je
mag aangeven dat je niet meer wil dat SEC je gegevens
gebruikt. Je hebt het recht op het stoppen van het
gebruik van jouw persoonsgegevens.

ledenbestand staat op een usb-stick die in de
bestuurskamer ligt.

Heb je nog verdere vragen? Neem gerust contact op
via secretaris@sociologen.nl.

