Verwerkingsverantwoordelijke:
Medische Faculteitsvereniging VUmc
Van der Boechorststraat 7
Kamer D -046
1081BT Amsterdam
T: +31(0)204444635
E: info@mfvu.nl
Privacytoezichthouder:
Emma Reeskamp
Van Tuyll van Serooskerkenweg 9
1076JA Amsterdam
T: +3118303777
E: commissarisintern@mfvu.nl
Waarvoor verwerken we jouw gegevens?
Wanneer je je inschrijft als lid van de MFVU vragen we een aantal gegevens: naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres, studentnummer etc. Deze gegevens bij elkaar noem je
‘persoonsgegevens’. De doelen waarvoor de MFVU jouw persoonsgegevens verwerkt zijn
als volgt:
●

De administratie van jou als lid in ons ledenbestand in GenkGo;

●

Het versturen van de nieuwsbrief en andere mails via GenkGo;

●

Het kunnen bereiken van jou als lid in het geval van vragen of aankondigingen;

●

Het versturen van post;

●

Het publiceren van foto’s van activiteiten op de website, in het verenigingsblad en in
de almanak;

gerechtvaardigde
● en andere doelen die noodzakelijk voor de behartiging van de
belangen van de vereniging.
Onderaan dit privacydocument, onder het kopje ‘Uitgebreide verklaring gegevensverwerking’,
wordt in meer detail beschreven welk doel bij welk gegeven hoort.
Ontvange rs
De partijen die jouw gegevens ontvangen zijn websitebeheerder GenkGo en de Commissie
Profileringsfonds van de Vrije Universiteit. Hieronder worden beide partijen toegelicht:
•

•

De gegevens die je bij je inschrijving opgeeft worden verwerkt in GenkGo, waarin wij ons
ledenbestand bijhouden en waarmee wij digitale post versturen. GenkGo neemt
veel maatregelen voor de digitale beveiliging van jouw gegevens;
Je achternaam, voorletters, VU-studentnummer en geboortedatum worden aan de
Commissie Profileringsfonds verstrekt met als doel erkenning van de vereniging en ten
behoeve van subsidies vanuit de universiteit.

De gegevens worden niet aan andere partijen of landen verstrekt.

Bewaartermijn
We bewaren de gegevens tot een jaar na het einde van jouw lidmaatschap op 31 augustus
van ieder jaar.
Gegevens worden uiterlijk 31 augustus van het daaropvolgende jaar verwijderd. We
verwijderen gegevens niet direct, omdat we leden een jaar lang de tijd willen geven om hun
lidmaatschap te verlengen.
Jouw rechten
Wanneer je je inschrijft bij de MFVU en je persoonsgegevens verstrekt, heb je ook een
aantal rechten; deze rechten worden hieronder beschreven:
• Je moet binnen een maand na ontvangst van het verzoek geïnformeerd over de uitvoering
van het verzoek (dit betreft bijvoorbeeld een verzoek tot wijziging
of verwijdering van je gegevens)
•
Het recht op inzage in jouw gegevens;
→ Hiervoor kun je mailen naar info@mfvu.nl. Je kunt ook zelf je gegevens inzien
wanneer je inlogt op de MFVU-website (https://mfvu.nl/)
• Het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen
→ Hiervoor kun je mailen naar info@mfvu.nl. Je kunt ook zelf je gegevens
aanpassen wanneer je inlogt op de MFVU-website (https://mfvu.nl/)
•
•
•
•
•
•

Het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’
→
Hiervoor kun je mailen naar info@mfvu.nl.
Het recht op beperking van de gegevensverwerking
Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking
Het recht op overdracht van jouw gegevens
Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming
Het recht een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De verwerking van je gegevens is ‘noodzakelijk’
Het verwerken van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het inschrijven van jou als
lid van de MFVU. Dat betekent dat wij je alléén kunnen inschrijven als MFVU-lid indien je
toestemming verleent tot het verwerken van je persoonsgegevens.
Toestemming intrekken
Je kunt te allen tijde jouw toestemming voor verwerking van bepaalde gegevens intrekken
Klachten
Je kunt te allen tijde een klacht indienen bij de privacytoezichthouder. De contactgegevens
van de privacytoezichthouder vindt u bovenaan dit document.
Profiling en geautomatiseerde besluitvorming
De MFVU maakt geen gebruik van profilering en geautomatiseerde besluitvorming.
Ter informatie: ‘profilering’ gebeurt met het doel om je interesses, gedrag, locatie,
economische situatie etc. te analyseren en voorspellen. Sommige websites doen dit

bijvoorbeeld om advertenties te kunnen laten zien die speciaal op jou zijn afgestemd.
Geautomatiseerde besluitvorming betekent dat er besluiten worden genomen op
basis van deze profilering, bijvoorbeeld wanneer sollicitaties worden verwerkt
zonder menselijke tussenkomst.
Uitgebreide verklaring gegevensverwerking
Hieronder vind je voor alle gegevens die wij bij jouw aanmelding als lid opvragen, een
uitgebreide beschrijving van het doel hiervan:

•

Voor- en achternaam:
Ter adressering wanneer wij je (digitale) post versturen;
Ter administratie van het ledenbestand;
We verstrekken deze gegevens aan de commissie Profileringsfonds van de
Vrije Universiteit ter erkenning van de MFVU als vereniging en voor
toekenning van het profileringsfonds.

•

Adres, postcode en woonplaats:
Voor het verzenden van post.
Denk hierbij aan uitnodigingen en mededelingen, maar ook
kerstkaarten, constitutiekaarten, Dieskaarten en verjaardagskaarten.
Geboortedatum:
Voor het verzenden van verjaardagskaarten naar
commissieleden; Ter administratie van het ledenbestand;
We verstrekken deze gegevens aan de commissie Profileringsfonds van de
Vrije Universiteit ter erkenning van de MFVU als vereniging en voor
toekenning van het profileringsfonds.

•

•

Geslacht:
Voor de aanhef (Geachte heer/mevrouw…) die gebruikt wordt in onze

(digitale) post.
• E-mailadres:
Voor het versturen van de nieuwsbrief, vacaturenieuwsbrief en
overige digitale post
• Telefoonnummer:
Zodat wij contact met je kunnen opnemen wanneer we je niet via je emailadres
kunnen bereiken, of wanneer er sprake is van een zekere
noodzaak
• VU-studentnummer:
Je VU-studentnummer wordt verstrekt aan de commissie Profileringsfonds
van de Vrije Universiteit; zij gebruiken dit om te controleren of je bent
ingeschreven aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Dit heeft tot doel de erkenning van de MFVU als vereniging en
toekenning van het profileringsfonds.
• Beginjaar studie:
Dit gebruiken we voor studiejaar-specifieke mailing,
Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld de mail over sollicitaties voor de
introductiecommissie (deze wordt alleen naar ouderejaars verstuurd)

