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Dit privacy statement is opgesteld om alle persoonsgegevens die studentenvereniging 
Students For Sustainability Amsterdam (SFSA) bewaart en verzamelt op te sommen, te 
verklaren en het bijbehorende doel hierbij duidelijk te vermelden. De SFSA streeft ernaar 
ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Wanneer wij vragen om specifieke 
informatie aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden, kunt u er zeker van zijn dat 
deze alleen wordt gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. SFSA kan dit 
beleid van tijd tot tijd aanpassen door deze pagina te updaten. Indien deze pagina gewijzigd 
wordt krijgt u hier een melding over. 
 
Dit privacy statement is van kracht gegaan op 29-1-2021. 
Laatste wijziging op 29-1-2021. 

http://www.sfsa.nl/


  

1. Contactgegevens 
Wanneer u vragen en/of klachten heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met 
onze verwerking verantwoordelijke. 
Verwerking verantwoordelijke bestuursjaar 2020/2021: 
 

Anne Nollen 
voorzitter@sfsa.nl 

 
Postadres SFSA: 
Nieuwe Achtergracht 170 
1018 WV Amsterdam 

 

2. Persoonsgegevens die SFSA verwerkt 
SFSA verwerkt* persoonsgegevens van leden van SFSA. Het doel van elke categorie 
persoonsgegevens staat in sectie 3 vermeld. 
*volgens de wet valt het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, 
doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en 
vernietigen van gegevens onder het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. 

 
Hieronder is een overzicht van alle persoonsgegevens die wij verwerken: 

1. Voor- en achternaam  
2. Studentnummer 
3. E-mailadres 
4. Foto’s 

 
 

3. Verwerkings doelen per gegevens categorie 
 

1) Voor- en achternaam worden bij SFSA verwerkt voor de identificatie van leden. Na 
het uitschrijven worden deze gegevens bewaard voor het archief met oud leden, voor 
alumni evenementen en eventuele Lustra. Als u wilt dat deze gegevens niet bewaard 
worden, stuur ons alstublieft een email, en wij zullen binnen een maand uw 
gegevens verwijderen. 

2) Studentnummers worden verwerkt bij SFSA ter controle van de leden of deze aan de 
opgegeven instelling studeren. Om een aanspraak te kunnen doen op het 
profileringsfonds van de UvA moet nagegaan kunnen worden hoeveel leden aan de 
UvA studeren. 



3) E-mailadressen worden verwerkt bij SFSA zodat leden op de hoogte gehouden 
kunnen worden van de evenementen van SFSA  zoals documentaire-avonden, 
activiteiten, workshops en etc. 

4) Foto’s gemaakt bij evenementen van SFSA mogen gepubliceerd worden op de 
Facebookpagina, Instagram en website van SFSA om te gebruiken voor promotie 
voor toekomstige evenementen. Indien er een foto tussen zit waar jij op staat en je 
deze foto niet wilt delen op het internet kan je een mailtje sturen  naar 
voorzitter@sfsa.nl en wordt deze foto verwijdert. Foto’s van leden moeten binnen 
een maand op verzoek van het betreffende lid verwijdert worden van Facebook en 
andere platforms die wij gebruiken. 

 

4. Incidentele gegevensverwerkingen 

Naast de hierboven genoemde gegevens verwerken wij ook incidenteel gegevens voor 
evenementen of workshops georganiseerd door SFSA. Welke soort gegevens hangt af van 
het desbetreffende evenement. Persoonsgegevens die verkregen zijn voor een evenement 
zullen voor geen ander doeleinde gebruikt worden dan het organiseren van dit evenement. 
Na een evenement of reis zal SFSA de gegevens van leden die niet voor verder doel 
gebruikt gaan worden zullen binnen een maand worden verwijderd. 

 

5. Beveiliging van uw persoonsgegevens  
 
SFSA neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij nemen daarom de 
volgende voorzorgsmaatregelen.  

1. Toegang tot uw persoonsgegevens en misbruik  
Persoonsgegevens die SFSA voor langere tijd behoudt, worden opgeslagen op 
Google Drive waar enkel bestuursleden toegang tot hebben. In het 
verwerkingsregister van SFSA is te lezen wie deze gegevens verwerkt en welke 
systemen hierbij betrokken zijn. Commissieleden hebben toegang tot incidentele 
persoonsgegevens van het evenement dat de commissie organiseren. De 
commissieleden zijn op de hoogte gesteld van het privacybeleid van SFSA.  

2. Delen van persoonsgegevens met derden  
Het bestuur van SFSA behoudt zich het recht persoonsgegevens met derden te 
delen. Mocht deze situatie zich voor dienen, zal per persoonsgegeven en per derde 
partij een weloverwogen afweging gemaakt worden door het bestuur, waarbij met 
uiterste zorgvuldigheid met uw privacy wordt omgegaan. Bij derden kunt u denken 
aan de Universiteit van Amsterdam. We zullen persoonlijke data nooit voor 
commerciële doeleinden gebruiken.  

3. Beveiligingsmaatregelen  
Het gebruik van persoonsgegevens op papier wordt zo veel mogelijk vermeden. 
Persoonsgegevens die voor langere tijd op papier bewaart worden, worden bewaard 
in een afgesloten kluis, waar enkel bestuursleden toegang tot hebben. Mocht er 
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sprake zijn van een datalek, zal dit geregistreerd worden in het datalekregister en 
hierna zal gehandeld worden volgens het ‘Protocol datalek der SFSA’. 

4. Verwijdering van / inzage van persoonlijke data 
U heeft altijd het recht om de persoonlijke data die wij van u bewaren in te zien en/of 
te verwijderen. Dit mag u op elk moment opvragen en besluiten. Dit kunt u doen door 
een mailtje te sturen naar voorzitter@sfsa.nl. Wij hebben dan een maand de tijd om 
te voldoen aan uw verzoek. Als u vraagt om het vergeten van naam, achternaam, 
email adress en/of studentnummer, kunt u geen lid meer zijn van SFSA. Zonder 
studentnummer kunt u wel nog alumni zijn.  
 
Wij hebben geen geautomatiseerde systemen voor het verwerken van persoonlijke 
data. Beslissingen over persoonlijke data worden gemaakt door het bestuur.  
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