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Voorwoord
De vereniging ORAS draagt grote zorg voor goede beveiliging en zorgvuldige verwerking van uw
persoonsgegevens. Hierbij wordt aan de voorwaarden gehouden die zijn gesteld in de Europese
Privacywet, beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data
Protection Regulation (GDPR). Als u na het lezen van de onderstaande informatie nog vragen heeft,
kunt u contact opnemen met het bestuur van de vereniging ORAS via bestuur@oras.nl.

De Vereniging ORAS, gevestigd aan van der Burghweg 1, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. ORAS verwerkt verscheidene
persoonsgegevens van haar leden en is bij wet verplicht om op de juiste manier met deze gegevens
om te gaan. De wetgeving betreffende persoonlijke gegevens verandert in de Europese Unie. Per 25
mei 2018 is de AVG van toepassing. Dit betekent dat vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving
geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten en meer
verantwoordelijkheden voor organisaties.

Overzicht van de persoonsgegevens
De vereniging ORAS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door lid te worden van de vereniging ORAS gaat het lid
akkoord met deze privacy policy.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Studierichting
- Startjaar van studie
- Studentenvereniging
- Bankrekeningnummer
- Bezochte evenementen
- Foto’s
De vereniging ORAS behoudt het recht om meer persoonsgegevens op te vragen als andere
evenementen hierom vragen. Deze zullen per evenement worden aangegeven en zullen ook alleen
voor het desbetreffende evenement gebruikt worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze vereniging/dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
bestuur@oras.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van de gegevensverwerking
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken zal hieronder
beschreven worden.
De vereniging ORAS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Ledenadministratie van de vereniging ORAS
- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze maandelijkse digitale nieuwsbrief
- Versturen van overige poststukken
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Verzenden van e-mails met uitnodigingen voor evenementen
- Bekend te zijn met uw vereniging zodat deze informatie gebruikt kan worden voor evenementen en
de campagne, zoals helpen bij de eettafel.
- De vereniging ORAS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Gegevens worden alleen verstrekt aan externe partijen indien het lid hier zelf toestemming voor
heeft gegeven. Deze externe partijen hebben een verwerkingsovereenkomst getekend met
betrekking tot het verwerken van deze persoonsgegevens. Hierdoor zijn deze partijen enkel gedoogd
de gegevens voor beoogde doelen te gebruiken en zij dienen deze vervolgens weer te verwijderen na
gebruik.
Bestuur en fractie
Het huidige ORAS-bestuur en ORAS-fractie hebben toegang tot alle ingevoerde persoonsgegevens en
statistieken. Zo kan er een goed overzicht worden gehouden van de ledenadministratie. Het bestuur
of de fractie kan deze gegevens gebruiken voor het benaderen van deze personen voor commissies,
registratie voor activiteiten, verificatie van het ORAS-lidmaatschap en het versturen van (digitale)
poststukken. Alle gegevens zijn versleuteld zodat enkel geautoriseerde personen toegang hebben tot
de gegevens.
Commissies
Wanneer een commissie activiteiten organiseert waarvoor inschrijvingen nodig zijn, heeft naast het
bestuur, ook deze commissie toegang tot de benodigde persoonsgegevens. Dit gebeurt wederom
voor het registreren van de leden, groepsindelingen het toesturen van informatiemails en andere
post en verificatie. Deze gegevens worden alleen verstrekt indien het lid hier zelf toestemming voor
heeft gegeven.
Mailchimp
De vereniging ORAS maakt gebruik van Mailchimp om e-mails te verzenden. De e-mailadressen van
de leden zijn opgeslagen op het account van ORAS in Mailchimp.

Geautomatiseerde besluitvorming
De vereniging ORAS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van de vereniging ORAS) tussen zit.

Bewaartermijnen van de persoonsgegevens
De vereniging ORAS en de alumnivereniging van ORAS die hieraan gekoppeld is bewaart uw
persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens:

Categorie
Naam

Bewaartermijn
Uw lidmaatschap + 3 jaar

Adres

Uw lidmaatschap + 3 jaar

Email

Uw lidmaatschap + 3 jaar

Studiefase

Voor de duur van de studie

Reden
Voor het uitnodigingen van
activiteiten van de vereniging
en u up-to-date te houden
Voor het uitnodigingen van
activiteiten van de vereniging
en u up-to-date te houden
Om u te kunnen vragen of u lid
wil blijven van de oud-leden
organisatie van de vereniging.
Om u te kunnen voorzien van
relevante informatie.
Om inzicht te krijgen of u bent
afgestudeerd.

Papieren machtigingen die gebruikt worden voor het lidmaatschap worden tot maximaal tien jaar
bewaard. Dit is bij wet bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden
De vereniging ORAS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. De vereniging ORAS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van de gegevens met de alumnivereniging
De vereniging ORAS heeft een overeenkomst met haar alumni vereniging, op dit moment het oudledenbestand. Dit zal spoedig veranderd worden in Vrienden van ORAS. Wanneer iemand zich
uitschrijft bij de vereniging ORAS, zal de mogelijkheid worden gegeven om zich ook uit te laten
schrijven bij de alumnivereniging, het oud-ledenbestand. Wanneer dit niet gebeurt zal de persoon
automatisch ingeschreven staan bij de alumnivereniging en zullen de persoonsgegevens ook in het
oud-ledenbestand blijven staan. Hiervoor zal jaarlijks een reminder worden gestuurd naar de oud-

leden of deze nog ingeschreven willen blijven staan. Indien de persoon zich uitschrijft bij de
alumnivereniging, zullen de persoonsgegevens maximaal drie jaar bewaard blijven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De vereniging ORAS gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet
of smartphone. De vereniging ORAS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen
onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze
te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op
maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders
en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het algemeen functioneren van de website. Deze cookies
supporten de functionaliteit en veiligheid van de website. Wanneer u besluit om deze cookies te
weigeren, kan ORAS geen gebruik of veiligheid van de website garanderen.
Analytische cookies
Deze cookies staan de vereniging ORAS toe het gedrag van de gebruikers van de website weer te
geven. Deze cookies worden gebruikt om zowel het gebruik van de website als de ervaring van de
gebruiker te verbeteren, daar komt ook bij het analyseren van de gebruikers interesses. Google
beheert enkele van deze cookies - de vereniging ORAS maakt gebruik van Google Analytics om
gebruikersgedrag en kwantiteit van gebruikers te traceren, met de reden om de
gebruikersvriendelijkheid van de website te kunnen verbeteren. Verdere informatie hierover is te
vinden in het privacybeleid van Goolges notificaties.
De volgende links kunnen u helpen in het beheer van uw cookies-instelling, of u kunt gebruik maken
van de ‘Help’ optie in uw internet browser voor meer details.
Internet Explorer: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/support/flash/dowloads.html
Om Google Analytics cookies te blokkeren, kunt u ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’
installeren, geleverd door Google.
Social Media
Verschillende knoppen zijn aanwezig op de website van ORAS om verscheidene web pagina’s te
promoten, zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Deze knoppen werken door stukjes code afgeleid
van de sociale netwerken. Cookies zijn geplaatst met behulp van deze codes. ORAS heeft geen
invloed op deze cookies. Wij bevelen u aan om de privacyverklaringen van de sociale netwerken te
lezen.

Uw rechten
Inzage/rectificatie
U heeft te allen tijde het recht om de door ORAS bewaarde gegevens in te zien en om rectificatie aan
te vragen wanneer er iets niet klopt in de administratie. U kunt een overzicht van uw gegevens
opvragen bij het bestuur (via het e-mailadres bestuur@oras.nl) of u kunt deze op de bestuurskamer
in komen zien, wanneer iemand van het bestuur aanwezig is.
Bezwaar/klachten
U heeft volgens de wet het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u dit nodig acht. Wanneer u het
niet eens bent met het verzamelen van essentiële gegevens voor het lidmaatschap, kunt u het
bestuur benaderen. Indien een lid de gegevens wil verwijderen in de administratie van de vereniging
ORAS, zal het lidmaatschap hiermee beëindigd worden.
Een klacht indienen kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Vergeten
Het recht om vergeten te worden (vergeetrecht) is een recht voor burgers van de Europese Unie om
verouderde of onjuiste privacygevoelige informatie te laten verwijderen door verwerkers van
persoonsgegevens. In de praktijk wordt dit recht vooral ingezet om de zoekresultaten van
zoekopdrachten op een persoonsnaam bij een (internet)zoekmachine te verwijderen. Op deze
manier bestaat er geen link meer tussen het individu en bepaalde informatie. In het geval een lid zich
op dit recht beroept, zal het eventuele lidmaatschap per direct worden beëindigd.
Uitzonderingen op dit recht worden gemaakt op debiteuren van ORAS. Zij kunnen gebruik maken van
het recht om vergeten te worden, zodra het lid het verschuldigde bedrag heeft betaald.
Overdracht
U heeft het recht op overdracht van gegevens. Dit wil zeggen dat wanneer u zich bij een voor u
nieuwe instantie inschrijft, u een andere instantie kunt verzoeken om benodigde gegevens te
verstrekken. Dit is alleen mogelijk als deze instantie reeds over deze gegevens beschikt. Op deze
manier hoeft u niet opnieuw al uw gegevens door te geven. In dit geval ontvangt u een Excel bestand
met uw gegevens die bekend zijn bij de partij die de gegevens verstrekt.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
bestuur@oras.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De vereniging ORAS zal zo
snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De vereniging ORAS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bestuur@oras.nl

