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1. Honoursvereniging Ockham
Je leest op dit moment de privacyverklaring van honoursvereniging Ockham (hierna genoemd:
H.V. Ockham). H.V. Ockham is een honoursvereniging die een gemeenschap van
honoursstudenten binnen de Universiteit Twente probeert te creëren. Hierbij organiseert zij
verschillende activiteiten voor haar leden.
Om dit te kunnen doen worden gegevens door H.V. Ockham verzameld. Het is daarom goed
dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom gegevens kunt uiten.
Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door H.V. Ockham, neem dan
gerust contact met ons op! Contact met ons opnemen kan via onderstaande gegevens. Dit geldt
voor alle zaken die in dit document worden behandeld.
privacy@hvockham.nl
Citadel H209
Hallenweg 15,
7522NC Enschede
KVK: 08209433

2. Doel gegevensverzameling
H.V. Ockham verzamelt gegevens voor de volgende doeleinden:

2.1. Activiteiten
H.V. Ockham organiseert allerlei activiteiten. H.V. Ockham maakt gebruik van je
telefoonnummer om contact met je op te nemen tijdens deze activiteiten. Verder worden
telefoonnummers met regelmaat gebruikt door H.V. Ockham om snel te kunnen communiceren
met haar leden. Mocht je niet willen dat H.V. Ockham beschikt over dit gegeven, dan kun je er
voor kiezen dit niet door te geven. Dit heeft geen nadelige invloed op jouw lidmaatschap bij H.V.
Ockham. Alle essentiële informatie wordt ook met je gedeeld via de e-mail.
Verder worden er foto’s gemaakt tijdens activiteiten. Tijdens je registratie kun je er voor kiezen
geen toestemming te geven voor het maken en publiceren van foto’s waar jij op staat. H.V.

Ockham zal dan proberen om ervoor te zorgen dat foto’s van jou niet gepubliceerd worden en
zal eventueel gemaakte foto’s verwijderen. Mocht het gebeuren dat jouw foto’s toch zonder
jouw toestemming gepubliceerd zijn, neem dan contact met ons op en dan verwijderen wij de
foto’s direct.

2.2. Communicatie
H.V. Ockham communiceert essentiële informatie zoals veranderingen aan dit document en het
innen van de contributie via e-mail. Ook wordt je e-mailadres gebruikt om belangrijke
veranderingen aan je account op de website te communiceren (zoals het herstellen van je
wachtwoord). Hiervoor moet H.V. Ockham beschikken over je e-mailadres. Verder wordt je
e-mailadres gebruikt voor promotiedoeleinden door middel van een nieuwsbrief. Hiervoor kun je
je ten alle tijden afmelden, zowel via de website als in de e-mail zelf.

2.3. Website
Om in te kunnen loggen op de website moet H.V. Ockham beschikken over je studentnummer
of medewerkersnummer van de Universiteit Twente. Dit is allereerst om te verifiëren dat je
gelieerd bent aan de Universiteit Twente. Dit is namelijk een eis van onze overkoepelende
organisatie (Student Union). Daarnaast wordt dit gegeven gebruikt als gebruikersnaam op de
website.
Verder dien je een wachtwoord te gebruiken op de website. Dit wachtwoord wordt versleuteld
en is voor geen enkel lid van de vereniging inzichtelijk.

2.4. Financiële administratie
Tijdens je registratie bij de vereniging heb je de mogelijkheid H.V. Ockham te autoriseren voor
het inzamelen van contributie en andere verschuldigde bedragen door middel van een
automatische incasso. Om deze automatische incasso’s uit te voeren dient H.V. Ockham te
beschikken over de volgende gegevens:
● IBAN (rekeningnummer)
● Naam
● Adres
● Woonplaats en land
● Handtekening
● Plaats en datum van ondertekening
Als je H.V. Ockham niet geautoriseerd hebt, zal de contributie worden geïnd op een alternatieve
manier. Dit kan door een contante betaling of een bankoverschrijving. De wijze van betaling en
het jaartal waarop de betaling heeft plaatsgevonden, worden vastgelegd voor zowel
automatische incasso's als alternatieve betaalmogelijkheden.

2.5. Externe betrekkingen
Omwille van externe betrekkingen verzameld H.V. Ockham gegevens over je huidige studie.
Deze gegevens worden geanonimiseerd gedeeld met externe partijen. Mocht je hier bezwaar
tegen hebben, dan staat het je vrij deze gegevens niet door te geven aan H.V. Ockham. Dit
heeft geen nadelige invloed op je lidmaatschap bij H.V. Ockham.

3. Verwerkers
H.V. Ockham heeft verwerkingsovereenkomsten met de volgende bedrijven. Dit betekent dat je
gegevens ook verwerkt worden door deze bedrijven.

3.1. G Suite
Voor het verwerken van e-mails hebben wij een verwerkingsovereenkomst met Google. Als je
een e-mail stuurt naar een adres dat eindigt op @hv-ockham.nl of @hvockham.nl dan betekent
dit dat jouw e-mail verwerkt wordt door Google.

3.2. MailChimp
Voor het automatiseren van e-mails hebben wij een verwerkingsovereenkomst met MailChimp.
Bij jouw inschrijving bij H.V. Ockham worden jouw voornaam, achternaam en e-mailadres
doorgegeven aan MailChimp. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, neem dan contact met ons
op. Wij kunnen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MailChimp beëindigen. Dit
betekent wel dat je mogelijk interessante en belangrijke e-mails mist.

3.3. Webruimtehosting
Voor het aanmelden bij een activiteit en het plaatsen van foto’s (indien hier toestemming voor is
gegeven) worden gegevens opgeslagen bij Webruimtehosting. Het gaat hierbij dus om de
volgende gegevens: Student/medewerkers-nummer, Voornaam, Achternaam, E-mailadres,
Foto’s (indien je toestemming hebt gegeven). Wijzigingen aan je e-mailadres die je doet op de
website worden automatisch doorgegeven aan MailChimp.

4. Opslagperiode
Jouw gegevens worden in principe opgeslagen zolang je lid blijft bij H.V. Ockham. Zodra je het
lidmaatschap opzegt zal alle data verwijderd worden binnen 12 maanden nadat alle
verschuldigde bedragen zijn voldaan, mits deze data niet vallen onder de fiscale bewaarplicht.
Alle data die onder de fiscale bewaarplicht vallen (zoals betalingen van contributie en de in

sectie 2.4 genoemde gegevens bij een automatische incasso), zullen tenminste 7 jaar bewaard
blijven nadat je lidmaatschap is opgezegd.. Hierna zullen de gegevens binnen 12 maanden
verwijderd worden.

5. Beveiliging
Alle fysieke kopieën van jouw gegevens zullen bewaard worden in een afgesloten kast die
alleen door het bestuur geopend kan worden. Je gegevens worden beheerd in de eerder
genoemde systemen en bedrijven en op een beveiligde lokale netwerk schijf.
De persoonsgegevens die door H.V. Ockham en/of eerder genoemde derden worden beheerd,
zijn alleen toegankelijk voor de betreffende partijen. Er worden maatregelen genomen zodat er
geen onrechtmatig toegang verkregen kan worden tot de gegeven. Hierbij is alle software
beveiligd met een wachtwoord en is de lokale schijf voorzien van een tweestapsverificatie.
In het uitzonderlijke geval dat jouw persoonsgegevens door een niet bevoegde
persoon/organisatie wordt verkregen, wordt er een bericht gestuurd naar naar Autoriteit
Persoonsgegeven en krijg je hierover een persoonlijk bericht.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent
dat jouw verbinding met de website van H.V. Ockham privé is. Je herkent deze beveiliging aan
het slot symbooltje in je browser.

6. Jouw rechten
Als lid van H.V. Ockham heb je de volgende rechten:

6.1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij H.V. Ockham vastgelegd
worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar H.V. Ockham. Je krijgt dan een overzicht van
jouw gegevens.

6.2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten
rectificeren door H.V. Ockham. Daarnaast kun je jouw e-mailadres aanpassen via de website.

6.3. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij H.V. Ockham opgeslagen liggen in het geval je

overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Indien je hier
gebruik van wilt maken, kun je contact opnemen met H.V. Ockham. We zullen dan de gegevens
aanbieden aan de andere partij.

6.4. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij H.V. Ockham vastgelegd zijn? Dan heb je het
recht op het laten wissen van jouw gegevens, mits je alle openstaande bedragen bij H.V.
Ockham betaald hebt en je je lidmaatschap opzegt. Gegevens die in sectie 2 genoemd zijn als
optioneel, kunnen ten alle tijden op jouw verzoek gewist worden.

6.5. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat
H.V. Ockham niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

6.6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet meer dat H.V. Ockham jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht om jouw
toestemming tot gegevensgebruik in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de
rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming voordat je deze hebt
ingetrokken. Gebruik maken van dit recht heeft automatisch tot gevolg dat je lidmaatschap
wordt beëindigd, aangezien het verwerken van de niet-optionele gegevens een noodzakelijke
voorwaarde is. Uiteraard kunnen wij jouw gegevensgebruik ten behoeve van de fiscale
bewaarplicht niet stopzetten, alsmede gegevensgebruik voor het innen van schulden.

7. Plichten
Als lid van H.V. Ockham ben je verplicht om de vereniging op de hoogte te stellen van
(wijzigingen aan) de volgende gegevens:
- Naam;
- Emailadres;
- (Voormalig) studentnummer/medewerkersnummer (omdat het in de statuten is
vastgelegd dat je op enige manier gelieerd moet zijn aan de Universiteit Twente).
Zodra je een SEPA-autorisatie hebt afgegeven, zijn ook de gegevens die in sectie 2.4 genoemd
staan verplicht.
H.V. Ockham behoudt zich het recht deze gegevens te openbaren wanneer:
- Dit wettelijk is vereist, of
- H.V. Ockham dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of
proces, of
- Om de rechten, eigendom of veiligheid van H.V. Ockham te beschermen.

