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1. Inleiding 
Dit is de privacyverklaring omtrent de verwerking van persoonsgegevens door 

Studievereniging Sirius (hierna: “Sirius”), de verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd 

op Janskerkhof 3, 3512 BK te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 30209671. Deze verklaring bevat informatie 

over welke persoonsgegevens Sirius verwerkt van haar leden, zakelijke relaties, 

educatieve relaties en bezoekers van www.ulcsirius.nl. Ook worden in deze verklaring 

de doeleinden en grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens genoemd. 

 

2. Persoonsgegevens 
2.1 Wanneer vraagt Sirius persoonsgegevens 
Sirius vraagt uw persoonsgegevens indien u: 

a. www.ulcsirius.nl bezoekt; 

b. lid wordt van Sirius; 

c. alumnus wordt van Sirius; 

d. erelid, dan wel lid van verdienste, wordt van Sirius; 

e. sponsor wordt van Sirius; 

f. (een deel van) een Sirius activiteit verzorgt; 

g. ondersteunt in de voorzieningen van een Sirius activiteit; 

h. solliciteert naar een functie binnen Sirius; 

i. betrokken bent bij het honoursonderwijs van het Utrecht Law College. 

 
2.2 Welke persoonsgegevens verwerkt Sirius 
Sirius verzamelt de volgende persoonsgegevens: 

a. naam; 

b. adres; 

c. geboortedatum; 

d. geslacht (tot startjaar 2020); 

e. e-mailadres; 

f. handtekening; 

g. telefoonnummer; 
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h. IBAN-nummer; 

i. BIC-code; 

j. studentnummer; 

k. studie; 

l. startjaar studie; 

m. startjaar lidmaatschap; 

n. startjaar alumnuslidmaatschap; 

o. deelgenomen commissies; 

p. deelgenomen activiteiten; 

q. gegevens ten behoeve van sollicitaties (bijvoorbeeld motivatiebrieven bij 

commissieaanmeldingen); 

r. IP-adres; 

s. locatiegegevens; 

t. internetbrowser en type apparaat; 

u. gegevens over het gebruik van www.ulcsirius.nl; 

v. foto’s; 

w. video’s; 

x. overige verstrekte persoonsgegevens, zoals extra gegevens voor specifieke 

evenementen (bijvoorbeeld allergieën, restitutieformulieren, cv’s, kantoor- en 

trajectvoorkeuren, modules, identiteitsbewijzen, zorgpassen). Dit geldt ook 

voor telefonische en digitale correspondentie. 

 
2.3 Voor welke doeleinden gebruikt Sirius uw persoonsgegevens 
Sirius gebruikt uw persoonsgegevens om: 

a. het leden- en alumnibestand bij te houden; 

b. het lidmaatschap te effectueren; 

c. activiteiten te organiseren en promoten; 

d. de wekelijkse nieuwsbrief en aanvullende mails te verzenden; 

e. contact op te nemen of te onderhouden; 

f. betalingen, zoals de contributie en de kosten voor activiteiten, te incasseren en 

in de financiële administratie te verwerken; 

http://www.ulcsirius.nl/
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g. de dienstverlening te optimaliseren; 

h. beeldmateriaal van activiteiten bij te houden en te delen; 

i. aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 

 
2.4 Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens 
Sirius verwerkt persoonsgegevens op grond van de volgende wettelijke grondslagen: 

a. uitdrukkelijke toestemming; 

b. noodzakelijkheid voor de totstandkoming en/of de uitvoering van een 

overeenkomst; 

c. noodzakelijkheid voor het naleven van een wettelijke verplichting; 

d. gerechtvaardigd belang. 

 

3. Foto’s en video’s 
3.1  Beeldmateriaal 
Sirius maakt beeldmateriaal bij informele en formele verenigingsactiviteiten. Dit 

beeldmateriaal kan worden gepubliceerd via verschillende media, zoals: de 

verenigingswebsite, de verenigingsweekmail, het verenigingsblad, de 

verenigingsalmanak, verenigingsbrochures, sociale media (Facebook, Instagram, 

LinkedIn) en YouTube. Personen die herkenbaar in beeld zijn gebracht, kunnen 

hiertegen bezwaar maken door contact op te nemen met het aanspreekpunt voor de 

Gegevensbescherming door te mailen naar praeses@ulcsirius.nl ter attentie van de 

Praeses. 

 
3.2 Het Archief 
Sirius bewaart beeldmateriaal ter waarborging van de verenigingshistorie. De 

verenigingshistorie komt onder andere tot uiting in de jaarlijkse almanak en het eigen 

archief. Het beeldmateriaal dat van belang is voor de verenigingshistorie, behouden wij 

tot bezwaar is ingediend conform artikel 3.1. 

 

4. Ontvangers van persoonsgegevens 
Sirius verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen en zal slechts 

persoonsgegevens met derden delen voor zover hiervoor uitdrukkelijke toestemming 
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is verleend, het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, het 

noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting of Sirius een 

gerechtvaardigd belang heeft. Met ontvangers van persoonsgegevens die in opdracht 

van Sirius persoonsgegevens verwerken (verwerkers), wordt een 

verwerkersovereenkomst gesloten. Sirius blijft in deze gevallen de 

verwerkingsverantwoordelijke. 

 

Sirius deelt persoonsgegevens met de volgende (categorieën van) ontvangers: 

a. actieve Sirius-leden (bijvoorbeeld bestuursleden of commissieleden); 

b. Mailchimp; 

c. Genkgo B.V.; 

d. Apple Inc.; 

e. Google LLC; 

f. e-Boekhouden.nl; 

g. Google Analytics; 

h. Cloud-software aanbieders (bijvoorbeeld Dropbox); 

i. advocatenkantoren; 

j. bedrijven; 

k. leveranciers van drukwerk; 

l. Universiteit Utrecht; 

 

5. Rechten van betrokkenen 
Indien Sirius verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft 

u het recht deze gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 

u het recht uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sirius. Ook 

heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen inhoudt dat u bij Sirius een 

verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Sirius beschikt digitaal naar 

u of een andere, door u genoemde organisatie, te verzenden. U kunt ook een verzoek 

indienen tot beperking van de gegevensverwerking. Indien u gebruik wilt maken van 

uw recht op bezwaar en/of uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, of indien u 
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overige vragen of opmerkingen heeft over de gegevensverwerking, kunt u een 

gespecificeerd verzoek sturen naar praeses@ulcsirius.nl. Bij een dergelijk verzoek 

behoudt Sirius het recht enige vorm van legitimatie te verlangen. Sirius zal bij een 

dergelijk verzoek zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, reageren. Sirius 

wijst u er tevens op dat u te allen tijde een klacht kunt indienen bij de nationale privacy 

toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:  

 

6. Bewaartermijnen 
Sirius bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de 

doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Persoonsgegevens worden digitaal 

bewaard. In het ‘Register van verwerkingsactiviteiten’ wordt onder ‘Bewaartermijnen’ 

expliciet vermeld welke bewaartermijnen gelden voor welke (categorieën van) per 

persoonsgegevens. 

 

7. Beschermingsmaatregelen 
Sirius neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 

en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn onder meer de benodigde 

verwerkersovereenkomsten met externe verwerkers gesloten. Indien u de indruk krijgt 

dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er misbruik wordt gemaakt, neem dan 

contact op met het aanspreekpunt voor de Gegevensbescherming door te mailen naar 

praeses@ulcsirius.nl ter attentie van de Praeses. 

 

8. Wijziging privacyverklaring omtrent de verwerking van 
persoonsgegevens 

Sirius behoudt het recht deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen in dit 

document worden gepubliceerd. Het advies is daarom om deze privacyverklaring 

frequent te raadplegen. 

 
 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-%20persoonsgegevens/tip-ons.
mailto:praeses@ulcsirius.nl

	Privacyverklaring
	Studievereniging Sirius
	1. Inleiding
	2. Persoonsgegevens
	2.1 Wanneer vraagt Sirius persoonsgegevens
	2.2 Welke persoonsgegevens verwerkt Sirius
	2.3 Voor welke doeleinden gebruikt Sirius uw persoonsgegevens
	2.4 Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

	3. Foto’s en video’s
	3.1  Beeldmateriaal
	3.2 Het Archief

	4. Ontvangers van persoonsgegevens
	5. Rechten van betrokkenen
	6. Bewaartermijnen
	7. Beschermingsmaatregelen
	8. Wijziging privacyverklaring omtrent de verwerking van persoonsgegevens

