PRIVACY
VERKLARING
Cedo Nulli – Laatste wijzigingen: Juni 2021

Dit is de privacyverklaring van Cedo Nulli (Burgemeester Oudlaan 50,
Erasmus Universiteit Rotterdam), geregistreerd in de Kamer van
Koophandel met registratienummer 40343328.

U deelt uw persoonlijke data met ons, bewust of onbewust. Wij vinden het erg belangrijk zorgvuldig met
deze gegevens om te gaan. Daarom leggen we in dit document uit hoe en waarom we uw gegevens
behandelen, welke rechten jij hebt en andere informatie die van belang kan zijn. Als u na het lezen van
deze verklaring nog vragen hebt, kunt u altijd een email sturen naar secretary@cedonulli.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van Cedo Nulli, inclusief activiteiten via de
website.

1. Beheerder & grondslagen van de privacyverklaring
1.1 Cedo Nulli is de beheerder van de privacyverklaring van de associatie.
1.2 Cedo Nulli behandelt persoonsgegevens zorgvuldig en op vertrouwelijke basis en handelt binnen de

grenzen van artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Cedo Nulli
verwerkt persoonlijke gegevens gebaseerd op de volgende grondslagen van de AVG:
(a) Toestemming;
(b) Noodzakelijkheid voor de uitvoering van overeenkomsten;
(c) Wettelijke verplichtingen;
(d) Vitale interesses;
(e) Algemeen belang;
(f) Gerechtvaardigd & juridisch belang voor de beheerder of een derde partij.

2. Van wie verzamelt Cedo Nulli persoonsgegevens?
2.1 In de processen die hieronder beschreven worden, verzamelt Cedo Nulli data van verschillende

groepen. Dit zijn:
(a) Leden van Cedo Nulli;
(b) Alumni van Cedo Nulli;
(c) Externe gasten;
(d) Bezoekers van de website.

3. Het gebruik van persoonsgegevens
3.1 We vragen persoonsgegevens op het moment dat:
(a) U lid wordt van Cedo Nulli door registratie via:
a.

De Cedo Nulli website;

b.

Een registratieformulier.

(b) U uzelf opgeeft voor een activiteit of reis via:
a.

De Cedo Nulli website;

b.

Een registratieformulier;

c.

Een Google form.

3.2 Op deze manier verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:
(a) Naam + achternaam;
(b) Adres + postcode;
(c) E-mailadres;
(d) Telefoonnummer;
(e) Studentennummer;
(f) Geboortedatum;
(g) Nummer van uw bankaccount (IBAN);
(h) Studie + studiefase;
(i) BSN-nummer (voor sommige activiteiten).
3.3 Wij vragen enkel om uw persoonsgegevens als we hier een gegronde reden voor hebben. We

gebruiken uw data (mogelijk) voor de volgende redenen.
(a) Naam + achternaam: Om u te identificeren als lid.
(b) Adres + postcode: Voor uitnodigingen die per post worden verstuurd of voor formele

correspondentie.
(c) E-mailadres: Om nieuwsbrieven en mails te versturen.
(d) Telefoonnummer: Om u te bellen naar aanleiding van een sollicitatie bij Cedo Nulli of als u zonder

afmelding of reden niet naar een activiteit komt.
(e) Geboortedatum: Om te identificeren of alcoholconsumptie is toegestaan tijdens evenementen

van Cedo Nulli, zoals tijdens reizen, borrels en feesten.

(f) Nummer van uw bankaccount (IBAN): Om de jaarlijkse

contributie te incasseren.
(g) Studie + studiefase: Om evenementen onder de aandacht te

brengen van studenten van een specifieke studie of studiefase.
(h) BSN-nummer (voor sommige activiteiten): Voor het boeken van vliegtickets en hostels en voor

sommige specifieke activiteiten waar een BSN-nummer noodzakelijk is (denk aan een excursie
naar een gevangenis).
Als uw gegevens voor een ander doeleinde wordt gebruikt dan de doeleinden die hierboven
genoemd zijn zal dit duidelijk worden gemaakt (we vermelden dan de soort data die we gebruiken en
het doel waarvoor het wordt gebruikt) op het moment dat u zich opgeeft. Daar vragen we u ook om
uw toestemming voor het gebruik van de data voor dat specifieke evenement.

4. Hoe zorgt Cedo Nulli dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld?
4.1 Cedo Nulli behandelt persoonsgegevens als vertrouwelijk. We nemen de passende technische

en bedrijfsmatige maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. We delen
persoonsgegevens enkel als dit overeenkomt met deze privacyverklaring. We nemen
veiligheidsmaatregelen om diefstal, verlies of het ongeautoriseerd gebruik van uw
persoonsgegevens tegen te gaan. Uw informatie wordt bewaakt door de minimalisatie van
toegangsrechten, encryptie en toezicht van het gebruik.

5. Bewaartermijn
5.1 Cedo Nulli bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waar

het voor gebruikt moet worden. We maken gebruik van de bewaringstermijn van de Dutch
Public Records Act én van andere wetgevingen zoals de belasting- en arbeidswetgeving. Als u
besluit uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen (zie artikel 5.3) kan
dit de bewaartermijn van uw data beïnvloeden.
5.2 Persoonsgegevens worden voor een specifieke tijd bewaard. Dit is afhankelijk van de reden

waarvoor ze gevraagd worden. Na deze periode zal alle data verwijderd worden:
(a) Registratie bij Cedo Nulli: Gedurende de periode van lidmaatschap en twee jaar daarna,

financiële administratie wordt bewaard voor 7 jaar zoals legaal verplicht is.
(b) Registratie voor activiteiten of feesten: Tot de activiteit of trip heeft plaatsgevonden, tenzij

een gerelateerde activiteit later plaatsvindt (bijvoorbeeld een “afterdrink” of evaluatie). In
dat geval zal dit tijdig gecommuniceerd worden.
5.3 U kan een verzoek tot bezichtiging of correctie sturen naar secretary@cedonulli.nl. Benoem

alstublieft duidelijk dat dit een bezichtiging of correctie aanvraag
is die overeenkomstig is met de AVG. U kan ook aan aanvraag
doel tot de verwijdering van uw data, maar dit is enkel mogelijk
als Cedo Nulli dan nog steeds kan voldoen aan haar statutaire/
legale verplichtingen, zoals de statutaire/ legale termijn voor opslag.

6. Foto’s en video’s
6.1 Tijdens evenementen kunnen foto’s of video’s worden gemaakt. Dit materiaal wordt

enkel gebruikt voor promotiekanalen (zoals Facebook en Instagram) en de website van
Cedo Nulli. Als u bepaalde foto’s of video’s verwijderd wil hebben zal dit meteen
gebeuren. In het geval dat u niet gefotografeerd of gefilmd kan worden kan u het
bestuur contacteren voorafgaande aan het evenement (secretary@cedonulli.nl).

7. Informatie, correctie en protesten
7.1 U kan ons contacteren op secretary@cedonulli.nl in het geval dat u:
(a) Meer informatie wenst over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken;
(b) Vragen heeft over deze privacyverklaring;
(c) Een inspectie, correctie of verwijdering wil van uw persoonsgegevens;
(d) Klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens.

8. Derde partijen
8.1 We verstrekken sommige persoonlijke data aan de volgende derde partijen:
(a) Partners van Cedo Nulli
8.2 De enige persoonlijke data die wij verstrekken aan partners zijn uw naam, studiefase en e-mailadres.

Echter, ze ontvangen deze gegevens enkel op een indirecte manier; bijvoorbeeld omdat we vacatures
sturen uit naam van een bedrijf. Dit betekent dat uw persoonsgegevens niet direct gedeeld zullen
worden met een derde partij.
8.3 Voor sommige carrière gerelateerde activiteiten zal gevraagd worden om uw CV. Deze kan gedeeld

worden met het bedrijf dat de activiteit organiseert. Als dit het geval is, zal u hier tijdig over
geïnformeerd worden.

9. Notificaties aan betrokken personen
9.1 In het geval van een beveiligingslek, zal u genotificeerd worden als dit mogelijke consequenties heeft

voor uw privéleven.

10. Cookies
10.1 Een cookie is een klein tekstbestand dat gestuurd wordt bij het bezoeken van de

pagina’s van een website en wordt opgeslagen door de browser op uw computer, tablet
of mobiele telefoon. We maken gebruik van cookies om u betere service aan te bieden
bij het bezoeken van onze website. Bijvoorbeeld, cookies zorgen ervoor dat u ingelogd
blijft bij een website of dat uw voorkeuren zoals locatie en taalinstellingen opgeslagen
worden. Door cookies kunnen wij tevens inzien hoe vaak onze website en de pagina’s
worden bezocht.
10.2 Om bepaalde cookies te gebruiken moet u toestemming geven voor deze gebruikt

mogen worden. Deze toestemming is niet nodig indien het gaat om technische
(functionele) cookies en analytische cookies.
10.3 U kan altijd uw toestemming intrekken door uw internetinstellingen aan te passen.

Meer informatie omtrent het aan- en uitzetten van cookies kan gevonden worden in de
‘Help’ functie van uw browser.

11. Wijzigingen in de privacyverklaring en wijzigingen van contactgegevens
11.1 De vereniging past de privacyverklaring aan om het up to date te houden. Op de

website kan u de meest recente versie van onze privacyverklaring vinden. We
adviseren u om de verklaring regelmatig te checken.
11.2 In het geval dat u vragen heeft over onze dataverwerking of als u graag uw

persoonsgegevens wil corrigeren of verwijderen kan u contact opnemen met de
secretaris van Cedo Nulli via secretary@cedonulli.nl of 010 407 1798.

