Privacybeleid Stichting Studenten Activiteiten

Stichting Studenten Activiteiten hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het belangrijk
om u te vertellen hoe ons privacybeleid is opgebouwd.
Stichting Studenten Activiteiten, gevestigd aan het Zernikeplein 11, 9747 AS Groningen, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens
Stichting Studenten Activiteiten
www.ssaweb.nl
Zernikeplein 11
Kantoor A2.11
9747 AS Groningen
+31 50 595 4094
Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Studenten Activiteiten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten, u aanspraak wilt maken op een van de fondsen en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Ons basisprincipe is dat wij nooit meer persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken dan strikt
noodzakelijk. Onder persoonsgegevens worden verstaan: Alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.
Wanneer u een aanvraag doet voor een van de fondsen of u zich opgeeft voor een activiteit van
Stichting Studenten Activiteiten, hebben wij voor de uitvoering daarvan persoonsgegevens van u
nodig. De wettelijke grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw
persoonsgegevens voor of omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een activiteit of
doorvoeren van een aanvraag voor een van de fondsen. Uw persoonsgegevens hebben wij nodig om
deze activiteiten te kunnen organiseren en de aanvragen door te kunnen voeren.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;
- Voor- en achternaam contactpersonen
- Telefoonnummer contactpersonen
- E-mail contactpersonen
- Geboortedatum en geboorteplaats
- Functies van contactpersonen
- Studentnummers contactpersonen en eventueel leden van organisaties
- Incidenteel een bankrekeningnummer van contactpersonen.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Studenten Activiteiten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;
- Het afhandelen van aanvragen voor het HG Activiteitenfonds
- Het afhandelen van aanvragen voor het profileringsfonds
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening (behandeling aanvragen)
uit te kunnen voeren

- Het organiseren en uitvoeren van activiteiten en workshops.
Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Studenten Activiteiten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een bestuurder van Stichting Studenten Activiteiten) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Studenten Activiteiten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor bepaalde gegevens geldt een
wettelijke bewaartermijn. Zo hebben wij een bewaarplicht met betrekking tot onze debiteuren- en
crediteurenadministratie van ten minste zeven jaar. Uw betalingsgegevens bewaren wij voor deze
termijn.
Voor persoonsgegevens die wij ontvangen in het kader van inhoudelijke behandeling van uw
aanvragen voor de fondsen hanteren wij een bewaartermijn van twee jaar na het einde van uw
aanvraag bij Stichting Studenten Activiteiten. Het kan zijn dat uw gegevens korter of langer bewaard
worden, doordat bijvoorbeeld een samenwerking nog niet volledig is afgewikkeld.
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan partijen binnen de Hanzehogeschool Groningen
indien dit nodig is voor de uitvoering van een aanvraag welke u hebt verstrekt of indien daartoe
wettelijke verplichting bestaat. Uiteraard worden uw gegevens door deze partijen altijd vertrouwelijk
behandeld en uitsluitend in het kader van het door ons bepaalde doel.
Uw persoonsgegevens zullen nooit aan andere partijen verstrekt of verkocht worden.
Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Studenten Activiteiten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op uw computer,
smartphone of tablet worden opgeslagen. Nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken, wordt de
cookie automatisch verwijderd.
Voor meer informatie over het gebruik, beheer en het verwijderen van cookies voor elk
besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/internet-entelecom

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Studenten Activiteiten en heeft
u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door te e-mailen naar secretaris@ssa-web.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Studenten Activiteiten wil u er tevens op
wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Studenten Activiteiten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door een e-mail te
sturen naar secretaris@ssa-web.nl of te bellen naar +31 50 595 4094.
Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten of diensten op de website kunnen
geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen
Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien daartoe aanleiding is. De meest recente
versie van dit privacy statement staat altijd op onze website www.ssaweb.nl.
Contact
Voor vragen over onze gegevensverwerking kunt u zich richten tot secretaris@ssa-web.nl of +31 50
595 4094.

