Privacy Statement voor de Leden der
C.S.V. Ichthus Eindhoven
Dit is een privacy statement van C.S.V. Ichthus Eindhoven, een christelijke
studentenvereniging gevestigd te Eindhoven.
C.S.V. Ichthus Eindhoven verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming
met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw
persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons
gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u
van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle betrokkenen zoals benoemd in de Statuten
der C.S.V. Ichthus Eindhoven in Artikel 4.1 lid 1. Wanneer gesproken wordt over Leden of
Lidmaatschap doelen wij op betrokkenen die Onderschrijvend Lid, Respecterend Lid,
Gastlid, Aspirantlid, Sociëteitslid zijn.
Voor gebruik van de publieke gedeelten van de websites der C.S.V. Ichthus Eindhoven,
namelijk ichthuseindhoven.nl en pandichthuseindhoven.nl, is een andere privacy statement
van toepassing.

Gegevensverzameling
De gegevens die C.S.V. Ichthus Eindhoven verzamelt, en de wettelijke basis voor de
verwerking, zijn onder verschillende categorieën te scharen. Deze categorieën zijn hieronder
weergegeven en voor elke categorie is omschreven welke gegevens daaronder vallen, hoe
lang de gegevens bewaard worden en de wettelijke basis voor het verwerken van deze
gegevens. Indien voor persoonsgegevens meerdere bewaartermijnen gelden, zal de
langstlopende bewaartermijn in acht genomen worden. Tenzij anders is aangegeven heeft
alleen het huidige Bestuur toegang tot deze informatie. Deze categorieën en de gegevens
die daaronder verzameld worden, m.u.v. de categorie Donateurs, zijn niet tot toepassing op
Donateurs tenzij expliciet anders vermeld is. De categorie Donateurs is niet van toepassing
op Leden.

Contactinformatie
Gegevens:
Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Adresgegevens, Naam noodcontact, Telefoonnummer
noodcontact
Verantwoording:

1

Deze gegevens verwerken wij op basis van de grondslag voor ‘gerechtvaardigde belangen’.
De vereniging draait immers om haar Leden en daarvoor is het essentieel voor het
functioneren van de vereniging om te weten wie haar Leden zijn en hoe deze bereikt kunnen
worden. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden om betrokkenen uit te nodigen
voor activiteiten en hun op de hoogte te houden van wat er in de vereniging gebeurt. Wij
bewaren ook contactinformatie van een noodcontact zodat wij in gevallen van nood familie
ofwel verzorgers op de hoogte kunnen brengen. Naam, telefoonnummer, e-mailadres en
adresgegevens van een Lid zijn beschikbaar voor alle Leden van de vereniging. Daarnaast
word Naam ook gebruikt, waar van toepassing, voor officiële documenten van de vereniging,
zoals de aanwezigheidslijst of notulen van de Algemene Ichthianen Vergadering of de
Oorkonde van Lidmaatschap.
Bewaartermijn:
Naam, Telefoonnummer en E-mailadres worden bewaard tot 10 jaar na Lidmaatschap.
Adresgegevens, Naam noodcontact en Telefoonnummer noodcontact worden bewaard tot
het einde van het Lidmaatschap.

Financiële informatie
Gegevens:
Machtiging ID, Machtiging Datum, IBAN, Naam (zoals bekend bij uw bank)
Verantwoording:
Deze gegevens verwerken wij op basis van de grondslag voor de uitvoering van een
overeenkomst, namelijk de overeenkomst die C.S.V. Ichthus Eindhoven met haar Leden
heeft omtrent het betalen van contributie, de pandbijdrage, het uitkeren van declaraties of
voor andere verenigingsactiviteiten. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het
verwerken van deze betalingen.
Bewaartermijn:
Deze gegevens worden aan het het einde van het Lidmaatschap, 10 weken nadat alle
betalingsverplichtingen voldaan zijn, verwijderd.

Bijzondere Persoonsgegevens
Gegevens:
Geboortedatum/leeftijd, Geslacht, Allergieën, Kerkstroming, Foto’s (smoelenboek), Foto's
(intern), Foto's (promotie), Opleiding, Onderwijsinstelling, Studentnummer,
Studentenkaartnummer
Verantwoording:
Geboortedatum/leeftijd: Op verschillende activiteiten van C.S.V. Ichthus Eindhoven schenkt
de vereniging alcohol. Om te zorgen dat deze niet aan minderjarige leden geschonken wordt
is het van belang dat wij weten hoe oud onze leden zijn. Hiervoor berusten wij onze
gegevens verwerking op basis van onze wettelijke verplichting met betrekking tot het
schenken van alcohol. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor de betrokkenheid
van leden (bijv. verjaardagskaartjes) en om te ondersteunen bij het waarborgen van
diversiteit in de kringindeling. De geboortedatum is in te zien door de hele vereniging.
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Geslacht, Kerkstroming, Opleiding: Deze gegevens worden gebruikt om te ondersteunen bij
het waarborgen van diversiteit in commissies, Bestuur en de kringindeling. Hierbij berusten
wij ons op de grondslag voor gerechtvaardigde belangen en de uitzondering voor bijzondere
persoonsgegevens waarop wij kunnen beroepen omdat wij een levensbeschouwelijke
vereniging zonder winstoogmerk zijn.
Allergieën: Samen eten is een van de basisactiviteiten van onze vereniging en voor de
gezondheid van alle aanwezigen houden wij graag rekening met hun allergieën. Deze
gegevens zijn daarin noodzakelijk voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen en
ook de gezondheid van onze betrokkenen. Deze gegevens zijn inzichtelijk voor Leden. Dit
gebeurt op basis van Toestemming van de betrokken personen.
Foto's (smoelenboek/intern/promotie): Deze gegevens verwerken wij voor een vereniging
intern smoelenboek, als herinneringen/momentopnames van activiteiten (intern fotoboek) en
voor promotie doeleinden. Met uitzondering van de promotie Foto's zijn deze Foto's in te
zien door alle Leden van de vereniging. Promotie Foto's zijn, vanwege hun aard, ook in te
zien door personen buiten de vereniging. Het verwerken van deze gegevens gebeurt op
basis van de Toestemming van de betrokkenen personen.
Onderwijsinstelling, Studentnummer, Studentenkaartnummer: Deze gegevens gebruiken wij
om te kunnen bewijzen dat Leden student zijn. Daarnaast zijn deze gegevens nodig om
toegang te kunnen krijgen tot ruimtes van de TU/e of Fontys. Hiervoor berusten wij ons op
de grondslag van de gerechtvaardigde belangen.
Bewaartermijn:
Met uitzondering van de Foto's worden deze gegevens bewaard tot het einde van het
Lidmaatschap. Foto's van het smoelenboek worden bewaard tot het einde van het
Lidmaatschap. Foto's voor promotie doeleinden kunnen gebruikt worden tot 5 jaar na
Lidmaatschap en worden daarna verwijderd. Foto's van het interne fotoboek worden
bewaard tot 10 jaar na het verenigingsjaar waarin de activiteit plaatsgevonden heeft.

Verenigingsspecifieke informatie
Gegevens:
Type Lid, Lid sinds, Lid tot, Ichthus e-mailadres, Commissies, Wijze Raad,Kring, Kringhuis,
Verenigingsouders, Werkactiekeuze, Dispuut
Verantwoording:
Type Lid: Deze gegevens zijn nodig voor het bepalen van de contributie en voor welke
activiteiten een Lid uitgenodigd is. Hierbij berusten wij ons op de grondslag voor
gerechtvaardigde belangen. Indien een commissie deze gegevens nodig heeft om haar
taken uit te kunnen voeren kan dit opgevraagd worden bij het Bestuur.
Lid sinds: Deze gegevens worden gebruikt om te ondersteunen bij het waarborgen van
diversiteit in commissies, Bestuur en de kringindeling. Hierbij berusten wij ons op de
grondslag voor gerechtvaardigde belangen en de grondslag voor de uitvoering van een
overeenkomst. Indien een commissie deze gegevens nodig heeft om haar taken uit te
kunnen voeren kan dit opgevraagd worden bij het Bestuur.
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Lid tot: Deze gegevens zijn nodig om aan de bewaartermijnen te voldoen zoals beschreven
in dit Privacy Statement. Hierbij berusten wij ons op de grondslag voor gerechtvaardigde
belangen. Indien een commissie deze gegevens nodig heeft om haar taken uit te kunnen
voeren kan dit opgevraagd worden bij het Bestuur.
Ichthus e-mailadres: Om toegang te verkrijgen tot de interne IT systemen, Foto's en
documenten van de vereniging is er voor elk Lid een e-mailadres op het
@ichthuseindhoven.nl domein. Deze zijn beperkt zodat Leden alleen toegang hebben tot de
data waarvoor zij expliciet toestemming voor hebben. Om ongeoorloofde toegang tot data te
kunnen traceren en beperken is elk Lid is ook identificeerbaar via dit e-mailadres. Dit doen
wij op basis van de grondslag van wettelijke verplichtingen. Deze gegevens zijn voor ieder
Lid in te zien.
Commissies: Aldus het H.R. moet bijgehouden worden wie er in een commissie zit. Deze
gegevens bewaren wij buiten de ambtstermijn van een commissie omwille van het behoud
van kennis en het kunnen vragen van advies aan oud commissieleden. Hierbij berusten wij
ons op de grondslag voor gerechtvaardigde belangen. Deze gegevens zijn voor ieder Lid in
te zien.
Wijze Raad: Aldus het H.R. heeft de Wijze raad als taak om het Bestuur gevraagd en
ongevraagd te adviseren en te ondersteunen. Hiervoor is het nodig om te weten wie er in de
Wijze Raad zitten. Deze gegevens bewaren wij buiten de ambtstermijn van de Wijze Raad
omwille van het behoud van kennis en het kunnen vragen van advies aan oud-leden van de
Wijze Raad. Hierbij berusten wij ons op de grondslag voor gerechtvaardigde belangen. Deze
gegevens zijn voor ieder Lid in te zien.
Kring, Kringhuis, Kringhuisfunctie: Voor de indelingen van de vereniging in kringen en
kringhuizen en het organiseren van de praktische zaken eromheen, alsook de betrokkenheid
van de vereniging met en tussen de kringen en de kringhuizen verwerken wij in welke kring
en kringhuis een Lid dat verenigingsjaar zit. Voor de aansturing van de Kringhuizen en
Kringen is het nodig om te weten door wie elke Kringhuisfunctie vervuld wordt dat jaar.
Hierbij berusten wij ons op de grondslag voor gerechtvaardigde belangen. Deze gegevens
zijn voor ieder Lid in te zien.
Werkactiekeuze: De mate waarin een Lid zijn werkactie wil uitvoeren is nodig om de hoogte
van de pandbijdrage te kunnen bepalen. Deze gegevens verwerken wij op basis van de
grondslag voor de uitvoering van een overeenkomst, namelijk de overeenkomst die C.S.V.
Ichthus Eindhoven met haar Leden heeft omtrent het betalen van de pandbijdrage. Indien
een commissie deze gegevens nodig heeft om haar taken uit te kunnen voeren kan dit
opgevraagd worden bij het Bestuur..
Dispuut, Dispuutsfunctie: Deze gegevens worden gebruikt om te ondersteunen bij het
waarborgen van diversiteit in commissies, Bestuur en de kringindeling. Hierbij berusten wij
ons op de grondslag voor gerechtvaardigde belangen. Indien een commissie deze gegevens
nodig heeft om haar taken uit te kunnen voeren kan dit opgevraagd worden bij het Bestuur.
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Daarnaast moeten volgens het H.R. wijzigingen in het bestuur van het Dispuut aan het
Bestuur worden doorgegeven. Deze gegevens zijn nodig dat jaar nodig om de juist
personen te benaderen voor communicatie met het Dispuut. Hierbij berusten wij ons op de
grondslag voor gerechtvaardigde belangen. Deze gegevens zijn voor ieder Lid in te zien.
Verenigingsouders: Voor de historie en stamboom van de vereniging houden wij bij wie de
verenigingsouder van een Lid is. Deze verenigingsouders dienen ook als mentor voor de
eerstejaars Leden van de vereniging. Hierbij berusten wij ons op de grondslag voor
gerechtvaardigde belangen. Deze gegevens zijn voor ieder Lid in te zien.
Bewaartermijn:
Type Lid, Ichthus e-mailadres, Kring en Kringhuis worden bewaard tot het einde van het
Lidmaatschap. Dispuut bewaren we tot maximaal 1 jaar na het Lidmaatschap. Lid sinds, Lid
tot, Commissie, Kringhuisfunctie en Verenigingsouders worden bewaard tot 10 jaar na het
Lidmaatschap.
Dispuutsfunctie en lid Wijze Raad bewaren we tot beëindiging van de respectievelijke
functie.

Certificaten en bewijzen
Gegevens:
IVA, EHBO, BHV, Sociale Hygiëne
Verantwoording:
Voor het uitvoeren van bepaalde taken in de vereniging zijn certificaten ofwel bewijzen nodig
voordat een Lid deze mag uitvoeren. Deze gegevens gebruiken wij om aan de wettelijke
verplichtingen te houden die de vereniging heeft. Indien een commissie deze gegevens
nodig heeft om haar taken uit te kunnen voeren kan dit opgevraagd worden bij het Bestuur.
Bewaartermijn:
Deze gegevens worden bewaard tot het einde van het Lidmaatschap.

Aanvullende Gegevens
Gegevens:
Kledingmaat, Instrument, Vorige verenigingservaring, Vorige Bijbelkringervaring, Methode
van werving
Verantwoording:
Kledingmaat: Deze gegevens verwerken wij op basis van de grondslag voor het uitvoeren
van een overeenkomst, namelijk het verkrijgen van verenigingskleding. Indien een
commissie deze gegevens nodig heeft om haar taken uit te kunnen voeren kan dit
opgevraagd worden bij het Bestuur.
Instrument, Vorige verenigingservaring, vorige Bijbelkringervaring: Deze gegevens worden
gebruikt om te ondersteunen bij het waarborgen van diversiteit in commissies, Bestuur en de
kringindeling. Hierbij berusten wij ons op de grondslag voor gerechtvaardigde belangen.
Indien een commissie deze gegevens nodig heeft om haar taken uit te kunnen voeren kan
dit opgevraagd worden bij het Bestuur.
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Methode van werving: Deze wordt gebruikt om de werving van de vereniging, en dus haar
voortbestaan, te verbeteren. Hierbij berusten wij ons op de grondslag voor gerechtvaardigde
belangen.
Betrokkenheid oudleden-programma, Benaderbaarheid financiële steun: Deze gegevens
verwerken wij om te zorgen dat we alleen contact opnemen met Oud-Leden die daarvoor
interesse hebben. Hierop berusten wij ons op de grondslag van toestemming. Indien een
commissie deze gegevens nodig heeft om haar taken uit te kunnen voeren kan dit
opgevraagd worden bij het Bestuur.
Bewaartermijn:
Kledingmaat, Instrument, Vorige verenigingservaring, Vorige Bijbelkringervaring en Methode
van werving worden bewaard tot het einde van het Lidmaatschap. Betrokkenheid oudleden
programma en Benaderbaarheid financiële steun worden bewaard tot 10 jaar na
Lidmaatschap.

(Oud)Bestuur
Gegevens:
Jaargang Bestuur, Bestuursnaam Bestuur, naam Bestuurslid, e-mailadres Bestuurslid,
telefoonnummer Bestuurslid, functie in Bestuur.
Verantwoording:
Deze gegevens verwerken wij omdat een Bestuur aansprakelijk is voor wat er in de
vereniging gebeurt en officiële instanties in contact moeten kunnen komen met het Bestuur.
Daarnaast bewaren wij deze gegevens om kennisoverdracht en adviesvragen mogelijk te
maken. Deze gegevens zijn alleen voor het Bestuur in te zien, met uitzondering van het
huidige/zittende Bestuur. De Bestuursnaam en de naam, functie en telefoonnummer van
zittende Bestuursleden zijn in te zien door externe partijen.
Bewaartermijn:
Deze gegevens worden bewaard tot 10 jaar na het Bestuursjaar.

Donateurs
Gegevens:
Naam, Adres, E-mailadres, Ontvangst Nieuwsbrief, jaargang donatie, waarde donatie
Verantwoording:
Deze gegevens werken wij in de grondslag van de uitvoering van een overeenkomst,
namelijk die tussen de Vereniging en de donateur. Het adres van de donateur word alleen
verwerkt indien de tegemoetkoming van de donatie dat vereist.
Bewaartermijn:
Deze gegevens worden bewaard zolang de Donateur doneert. Zonder een expliciete
afmelding van de donateur worden deze gegevens 3 jaar na het verenigingsjaar van de
laatste donatie verwijderd.
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Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) heeft u de volgende rechten:
- Het recht op inzage in de door ons verzamelde gegevens.
- Het recht op rectificatie of aanvulling van de door ons verzamelde gegevens.
- Het recht op beperken van welke gegevens wij verwerken.
- Het recht op verwijderen van de door ons verzamelde gegevens
- Het recht om de doors ons verzamelde gegevens over te dragen.
- Het recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking die wij uitvoeren.
- Het recht op betrokkenheid bij geautomatiseerde besluitvorming.
Indien u gebruik wilt maken van één of meerdere van deze rechten kunt u contact met ons
opnemen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat vermeld staat bij onze
contactgegevens, aan het eind van dit privacy statement. In sommige gevallen kunt u deze
rechten ook direct uitvoeren binnen de IT systemen die de verenigingen haar betrokkenen
aanbiedt.

Beveiliging
C.S.V. Ichthus Eindhoven heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking.
Op deze manier zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor
personen die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we persoonsgegevens alleen
gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze verkregen zijn.

Verwerkersovereenkomsten
C.S.V. Ichthus Eindhoven maakt gebruik van de diensten van meerdere derde partijen.
Conform artikel 28, lid 3 van de AVG zijn hiervoor verwerkersovereenkomsten afgesloten.
C.S.V. Ichthus Eindhoven maakt gebruik van de volgende diensten:
Antagonist: De websites van C.S.V. Ichthus Eindhoven worden gehost bij Antagonist B.V. Dit
betekent dat de persoonsgegevens die wij verzamelen via onze websites dus door deze
partij verwerkt worden. De verwerkersovereenkomst die hiervoor geldt is te vinden als
‘Bijlage 1: verwerking persoonsgegevens’ in de Algemene Voorwaarden van Antagonist B.V.
Facebook: Wij maken gebruik van het platform van Facebook om promotie te plaatsen. Hier
gaat het slechts om afbeeldingen waarvan alle betrokkenen expliciete aanvullende
toestemming hebben verleend. De privacyvoorwaarden van facebook zijn op hun website te
vinden.
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Fontys Hogescholen: Om toegang te verkrijgen tot de faciliteiten en overige diensten van de
Fontys alsook mogelijkheden tot beurzen vanuit de Fontys kan het zijn dat sommige
gegevens gedeeld moeten worden met de Fontys. Dit betreft met name de Namen en
Studentnummers van Leden die toegang nodig hebben tot de faciliteiten en diensten van de
Fontys. Voor een overzicht van hoe de Fontys met deze gegevens omgaat kunt u op hun
website terecht.
Google Suite: Voor ons e-mailverkeer, alsook de documenten en Foto's van de vereniging,
haar Bestuur en de commissies, maken wij gebruik van G Suite. Hiervoor is ook met Google
er een verwerkersovereenkomst afgesloten.
ING: De incasso’s voor contributies en het uitbetalen van declaraties verlopen via onze
zakelijke rekening bij ING. De privacyvoorwaarden van ING zijn op hun website te vinden.
Mailchimp: Voor het versturen van onze nieuwsbrieven, convocaten en overig officieel
communicatie vanuit het Bestuur gebruiken wij MailChimp. De verwerkersovereenkomst die
hiervoor is afgesloten is hier te vinden.
Mollie Payments: Voor het verwerken iDEAL betalingen gebruiken wij Mollie Payments. De
desbetreffende privacyvoorwaarden die hiervoor gelden zijn op hun website te vinden.
Nuki: In onze Sociëteit is het mogelijk om toegang te krijgen via een slotsysteem. Hiervoor
gebruiken wij de diensten van Nuki. De desbetreffende privacyvoorwaarden zijn op hun
website te vinden.
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e): Om toegang te verkrijgen tot de faciliteiten en
overige diensten van de TU/e alsook mogelijkheden tot beurzen vanuit de TU/e kan het zijn
dat sommige gegevens gedeeld moeten worden met de TU/e. Dit betreft met name de
Namen en Studentnummers van Leden die toegang nodig hebben tot de faciliteiten en
diensten van de TU/e.
iZettle: In onze Sociëteit is het mogelijk om betalingen met een pinpas te verrichten.
Hiervoor gebruiken wij de diensten van iZettle. De desbetreffende privacyvoorwaarden die
hiervoor gelden zijn op hun website te vinden.
Ziggo: Het sleutelsysteem en barsysteem in onze Sociëteit maken gebruik van het internet.
Hiervoor gebruiken wij de diensten van Ziggo. De verwerkersovereenkomst die hiervoor is
afgesloten is hier te vinden.

Vragen, opmerkingen of klachten
C.S.V. Ichthus Eindhoven houdt het recht om dit privacy statement te wijzigen. Als u vragen,
opmerkingen of klachten heeft over dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen via
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de gegevens zoals vermeld onder het kopje ‘contactgegevens’ verderop in dit privacy
statement.
Mocht u een klacht willen indienen over de manier waarop wij als vereniging
persoonsgegevens verwerken, dan kan dit via de website van onze privacy-toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben met betrekking tot onze verwerking van
persoonsgegevens, dan vindt u hieronder onze contactgegevens.
E-mail:
privacy@ichthuseindhoven.nl
Adres:
Dommelstraat 6
5611 CK, Eindhoven
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