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De Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging (hierna FMF) verwerkt uw persoonsgegevens van haar leden
om haar kerndoelen, zoals vermeld in de statuten, te bewerkstelligen. Deze privacyverklaring is opgesteld om
te voldoen aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna AVG).

1

Noodzaak verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt door de FMF wanneer u een lidmaatschap of donateurschap aangaat. Het is niet mogelijk een lidmaatschap of donateurschap aan te gaan bij de FMF wanneer u weigert de
gevraagde persoonsgegevens op het lidmaatschapsformulier te verstrekken. Er vindt geen geautomatiseerde
profiling plaats op basis van de verstrekte persoonsgegegens. Persoonsgegevens die wij verwerken en een korte
toelichting waarop zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam: voor het identificeren van leden of donateurs;
Geslacht: voor het genereren van statistieken ter vergelijk met de opbouw van de studies;
E-mailadres: voor het toesturen van nieuwsbrieven van de vereniging of uitnodigingen voor ALV’s;
Adres: voor het toesturen van het kwartaalblad ‘Periodiek’;
Telefoonnummer: voor het contacteren van leden bij interesse of commissiewerk;
BIC-nummer: voor het afschrijven van lidmaatschaps- of activiteitskosten;
IBAN: voor het afschrijven van lidmaatschaps- of activiteitskosten;
Inschrijfdatum: voor administratieve doeleinden (e.g. raadplegen van het archief);
Geboortedatum: voor het bepalen van wetgeving omtrent meer- of minderjarige leden;
Lidmaatschapstype: voor het vaststellen van e.g. stemrecht op ALV’s;
Studie: voor het vaststellen van statistieken van lidmaatschap bij specifieke studies;
Studentennummer: voor het aanvragen van subsidies bij de RuG;
Studiestartjaar: voor selectie bij activiteiten voor ouderejaars, zoals carrièregerelateerde activiteiten;
NNV-nummer: ten behoeve van een betere samenwerking met de NNV (subsidies);
Medische informatie: Om te zorgen dat het introductiekamp veilig verloopt voor alle deelnemers, slaan
we tijdelijk medische gegevens op.

De FMF verwerkt structureel geen bijzondere persoonsgegevens, zoals bedoeld onder de AVG, nochtans heeft
de FMF het verwerken van gegevens van jongeren onder de 16 jaar tot doel.
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Uitwisselen van gegevens

De FMF verspreidt in beginsel geen persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij hier redelijke grond voor is.
Onder redelijke grond wordt verstaan wanneer er een overeenkomst is aangegaan tussen de FMF en het lid
waaruit deze noodzaak voortvloeit. De FMF verkoopt nooit persoonsgegevens aan derden.
Persoonsgegevens zullen incidenteel worden doorgegeven aan organisaties gevestigd buiten de EU. Met deze
bedrijven is een verwerkersovereenkomst afgesloten. De FMF heeft een overeenkomst met deze organisaties
om haar kerndoelen te realiseren of het realiseren van deze doelen te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door haar
informatievoorziening te optimaliseren met behulp van statistiek over mailinglijsten.
Partijen waar structureel persoonsgegevens mee uitgewisseld worden zijn Google, The Rocket Science Group, de
Rijksuniversiteit Groningen en Exact Online. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Deze
organisaties beschikken enkel over de gegevens die vereist zijn voor het uitvoeren van de aan hen toebedeelde
taken.
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Beveiliging persoonsgegevens

De FMF beheert uw persoonsgegevens op haar eigen infrastructuur en bij derde partijen. Voor het beheren van
uw persoonsgegevens op eigen infrastructuur heeft de FMF passende maatregelen getroffen. Voorbeelden van
deze maatregelen zijn:
• Beveiligingssoftwares op de werkplekken van de FMF;
• TLS: de website van de FMF maakt gebruik van een veilige https-verbinding;
• DKIM, SPF en DMARC: deze software op de mailserver van de FMF tracht zo goed mogelijk het bezorgen
van spam of virussen te voorkomen.
Voor het beheer van gegevens door derde partijen heeft de FMF verwerkersovereenkomsten afgesloten om
de beveiliging en verspreiding van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
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Bewaartermijn persoonsgegevens

De FMF beheert uw gegevens voor een termijn waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit nodig
is om haar kerndoelen te verwerkelijken. Indien u wenst uw persoonsgegevens te laten verwijderen, heeft dit
de beeindiging van uw lidmaatschap of donateursschap tot gevolg. Om aan administratieve verplichtingen
te voldoen, behoudt de FMF na het verzoek tot verwijdering een selecte set van uw persoonsgegevens voor
een termijn van zeven jaar. Persoonsgegevens die niet nodig zijn voor het voldoen aan deze administratieve
verplichting zullen op statutaire basis nog maximaal één jaar bewaard blijven.
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Uw rechten

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die de FMF van u beheert, conform artikel 15 van de AVG,
evenals het recht tot correct en verwijdering van uw gegevens, conform artikel 16. Rectificaties van uw persoonsgegevens kunt u zelf administreren via mijn.fmf.nl of door een e-mail te versturen aan de secretaris van de
vereniging via secretaris@fmf.nl.
Wanneer u wenst in te zien welke persoonsgegegvens de FMF van u beheert, kunt u een schriftelijk verzoek tot
inzage doen bij de secretaris van de vereniging via secretaris@fmf.nl. De FMF tracht binnen een termijn van
vier werkweken uw verzoek te behandelen.
Indien u niet langer wilt dat de FMF uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een verzoek tot migratie indienen (recht op dataportabiliteit, artikel 20). De FMF zal in dit geval uw persoonsgegevens in machineleesbare
vorm aan u verstrekken, opdat u deze indien gewenst mee kan nemen naar een volgende organisatie.
Schriftelijke verzoeken kunt u eveneens in fysieke vorm sturen naar het postadres van de FMF, te weten:
Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging
Nijenborgh 4
9747 AG, Groningen
Naast deze adresgegevens, is de FMF eveneens telefonische bereikbaar via 050 - 363 41 55 of fysiek in het
gebouw Nijenborgh, kamer 5111.0053.
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Klachten

Indien u een klacht wilt indienen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door de FMF, dan kunt u een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan middels een digitaal formulier, toegankelijk
via autoriteitpersoonsgegevens.nl.
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