Oktober 2018

Privacybeleid der G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 oktober 2018.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw
privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt,
waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe
wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”. U dient zich ervan bewust te
zijn dat G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.
G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze
gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde
servers van G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” en tevens door onze webhost Congressus. Wij zullen deze gegevens niet
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De volgende persoonsgegevens worden
opgevraagd tijdens de inschrijving:
-

Voornaam
Voorletters
Achternaam
Studentnummer
Geboortedatum
Adresgegevens
Emailadres
Geslacht
Mobiele Telefoonnummer
Thuis telefoonnummer
Foto
Rekeningnummer
SEPA machtiging

Deze gegevens worden gebruikt voor het ledenbestand en de jaarlijks verschijnende almanak. Het ledenbestand zal te
vinden zijn achter beschermde inloggegevens op de P.S.-site. Bij inschrijvingen voor verschillende activiteiten, staat
het Pharmaciae Sacrum tot zijn recht om deze gegevens te delen met de desbetreffende commissie. Alle
commissieleden zullen een geheimhoudingsverklaring ondertekenen, zie bijlage 1. Bij inschrijvingen van sommige
activiteiten zal er om extra gegevens worden gevraagd, zoals bijvoorbeeld allergieën bij diners of verzekeringgegevens
bij reizen en langere activiteiten. Het bestuur van G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” zal erop toestaan dat er geen
onnodige gegevens worden verzameld.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen
wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw
vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers
van G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” en tevens op de online back-up van de KPN. Wij zullen deze gegevens niet
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” behoudt zich het recht om contact op te nemen met u voor het verstrekken van
informatie vanuit G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”. Hierbij kan gedacht worden aan de wekelijkse ledenmail of extra
informatie omtrent activiteiten

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten
hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te
helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik
van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” of die van
een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de
website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en
internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in
de statuten der G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”, huishoudelijk reglement en dit privacybeleid, tenzij we van tevoren
uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt zo min mogelijk met derden gedeeld. In sommige gevallen zal het nodig zijn om de gegevens te
delen met externe partijen, met deze partijen zal een verwerkingsovereenkomst getekend worden. Hierbij kan
gedacht worden aan het versturen van gegevens naar desbetreffende commissieleden die een activiteit organiseren.
Daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt voor de jaarlijks terugkerende Almanak, de vier
verenigingstijdschriften en achter het beveiligde deel van de website. Hierbij worden naam, adresgegevens,
geboortedatum, cohort en een profielfoto gedeeld. Wanneer u bezwaar hebt tegen het gebruik van deze gegevens
kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier of melden bij het bestuur van G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”.
Uiteraard zullen deze gegevens hier dan niet voor worden gebruikt.
Tevens kunt u toestemming geven om uw e-mailadres te verstrekken aan de Koninklijke Nederlandse
Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.). Zij zullen dit e-mailadres gebruiken om informatie te
verschaffen over de K.N.P.S.V.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website en als vereniging.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of van het beleid van de vereniging, kunnen leiden tot
wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie
die op moment aan ons is verstrekt. Deze gegevens kunnen aangepast worden via de P.S.-site of door het versturen
van een mail naar bestuur@psgroningen.nl.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.
Zie onderstaande contactgegevens. Tevens kunt u via de site alle aanpassingen maken over de gegevens die u wilt
publiceren door u eigen persoonsgegevens te bewerken op de P.S.-site. Wanneer u aangeeft uw gegevens te willen
aanpassen, dan zal het bestuur er naar streven dit binnen 2 weken te verwerken, met uitzondering van de
vakantieperiodes. Indien u aangeeft niet langer lid te willen zijn van onze vereniging wordt dit binnen een studiejaar
verwerkt. Wanneer u al uw persoonsgegevens verwijderd, is het niet langer meer mogelijk om lid te zijn van G.F.S.V.
“Pharmaciae Sacrum” en zal u lidmaatschap worden beëindigd.

Beveiliging Persoonsgegevens

De beveiliging van uw persoonsgegevens is een taak die G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum zeer serieus neemt. Hierdoor
zal er op de site altijd worden gewerkt met inloggegevens en kunnen alleen farmacie studenten lid worden van de
vereniging. Het bestuur zal erop toezien dat uw gegevens niet worden misbruikt. Gegevens worden bewaard op een
harde schijf, welke beveiligd worden achter een afgesloten kast. Bij wisseling van bestuur worden oud-bestuurders uit
de omgeving verwijderd met uitzondering van het afgelopen bestuur en de Kascommissie. Indien u vragen hebt over
de beveiliging of suggesties over de beveiliging, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van G.F.S.V.
“Pharmaciae Sacrum”.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen
om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat
sommige functies en “services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld
in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Mocht u het niet eens zijn met het privacy beleid en
er met ons niet uitkomen dan staat het u in uw recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP). Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”
Antonius Deusinglaan 1
050 – 363 3314
bestuur@psgroningen.nl

Bijlage 1 - GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST COMMISSIELEDEN
De ondergetekenden:
naam:

……………………………………………………….

straatnaam en huisnummer:

……………………………………. ………………...

postcode:

……………………………………………………….

plaats:

……………………………………………………….

commissie:

……………………………………………………….

hierna te noemen: “Geheimhouder”

en

Vereniging:

G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”

naam vertegenwoordiger vereniging:

Laura ten Broek (praeses)

straatnaam en huisnummer:

Antonius Deusinglaan 1

postcode:

9713 AV

plaats:

Groningen

KvK-nummer:

40024603

hierna te noemen: “Verstrekkende Partij”
Komen het volgende overeen:
1. Vertrouwelijke informatie
1.1.

Geheimhouder erkent dat hem strikte geheimhouding is opgelegd, zowel tijdens als na
beëindiging van de uitwisseling van informatie, ter zake van alle (bijzondere)
persoonsgegevens die:
(1)
direct of indirect aan Geheimhouder zijn of worden verstrekt; en/of
(2)
betrekking hebben op de vereniging van de Verstrekkende Partij; en/of
(3)
betrekking hebben op onderneming(en) van aan de Verstrekkende Partij gelieerde
(rechts)personen; en/of
(4)
betrekking hebben op leden van de vereniging van de Verstrekkende Partij
De hiervoor omschreven gegevens, informatie en bijzonderheden worden hierna zowel
gezamenlijk als afzonderlijk genoemd “vertrouwelijke informatie”.

2. Geheimhouding
2.1.

De Geheimhouder zal alle vertrouwelijke informatie volledig geheimhouden. Onder
geheimhouden wordt in dit verband in ieder geval verstaan dat:
(1) van de vertrouwelijke informatie geen mededelingen aan derden, zowel mondeling als
schriftelijk en zowel direct als indirect, mogen worden gedaan zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verstrekkende Partij; en/of
(2) Vertrouwelijke informatie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming
van de Verstrekkende Partij niet ten andermans nutte mag worden gebruikt.

2.2.

Onder geheimhouden wordt in dit verband eveneens verstaan het feit dat vertrouwelijke
informatie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Verstrekkende Partij niet ten eigen nutte mag worden gebruikt, tenzij dat gebruik
noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het Doel (de activiteit).

2.3.

Geheimhouder zal geen vertrouwelijke informatie verstrekken aan of delen met derden
(zoals door haar in te schakelen adviseurs, werknemers of anderen). In afwijking van
voorgaande zin, is het Geheimhouder toegestaan om vertrouwelijke informatie te
bespreken met of te verstrekken aan derden nadat Geheimhouder daartoe de schriftelijke
instemming heeft verkregen van de Verstrekkende Partij. De Verstrekkende Partij kan aan
die instemming de voorwaarde verbinden dat die derde met haar een
geheimhoudingsovereenkomst sluit.

2.4.

Geheimhouder zal uiterste zorg besteden aan (en zorg dragen voor) een deugdelijke en
veilige opslag van de Vertrouwelijke Informatie, zodat voorkomen wordt dat in strijd met de
overeenkomst Vertrouwelijke Informatie niet geheimgehouden zou worden.

2.5.

Geheimhouder verklaart, zowel voor, tijdens als na beëindiging van de door hem uit te
voeren werkzaamheden, niet direct of indirect betrokken te zijn geweest of te zullen zijn of
worden bij werkzaamheden die gelijk, gelijkwaardig of vergelijkbaar zijn met het Doel (de
activiteit).

2.6.

Vertrouwelijke informatie maken.

3. Verplichting tot teruggave vertrouwelijke informatie
3.1.

Geheimhouder verplicht zich om alle door of namens de Verstrekkende Partij verstrekte
(digitale) documenten en gegevens en tevens alle (digitale) kopieën daarvan, op eerste
verzoek van de Verstrekkende Partij aan haar te retourneren en geen afschriften daarvan
te bewaren of aan derden te verstrekken. Geheimhouder is niet bevoegd om een beroep te
doen op een haar mogelijk alsdan toekomende bevoegdheid en/of recht om die gegevens
achter te houden, zoals op een mogelijke bevoegdheid tot opschorting. Geheimhouder
doet uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid om een beroep te doen op dergelijke
bevoegdheden/rechten.

Geheimhouder

Verstrekkende Partij

Plaats:

…………..…………………..

…………..…………………..

Datum:

…………..…………………..

…………..…………………..

Naam:

…………..…………………..

…………..…………………..

Handtekening:

…………..…………………..

…………..…………………..

