Faculteit der Geesteswetenschap
Leidse Studievereniging voor Taalwetenschap T.W.I.S.T.
Postbus 9515
2300 RA Leiden
bestuur@studieverenigingtwist.nl
www.studieverenigingtwist.nl

algemene

voorwaarden

persoonsgegevens

Artikel 1: Rechten en verplichtingen
1.1. Voor de rechten van ondergetekende binnen de vereniging en verplichtingen
rondom lidmaatschap, contributie en dergelijke, wordt men doorverwezen naar de
statuten en het huishoudelijk reglement van studievereniging T.W.I.S.T., hierna genoemd
de vereniging, openbaar gemaakt op www.studieverenigingtwist.nl.
Artikel 2: Lidmaatschap
2.1. Ondergetekende schrijft zich in bij de vereniging voor een periode die duurt van 1
september tot en met 31 augustus.
a. In het geval ondergetekende zich vóór 31 augustus inschrijft voor het
daaropvolgende collegejaar is ondergetekende lid vanaf de daaropvolgende 1
september en gelden vanaf deze datum de rechten en verplichtingen genoemd in
de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
b. In het geval ondergetekende zich later dan 1 september inschrijft is ondergetekende
lid tot en met de daaropvolgende 31 augustus en gelden de rechten en verplichtingen
genoemd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging per direct.
2.2. Uitschrijven dient uiterlijk op 31 augustus gedaan te worden.
a. Ondergetekende staat vrij zich op ieder moment uit te schrijven bij de vereniging,
echter blijven de rechten en verplichtingen genoemd in de statuten en het
huishoudelijk reglement van de vereniging van kracht tot en met de daaropvolgende
31 augustus.
b. Indien ondergetekende zich later dan 31 augustus uitschrijft, wordt het
lidmaatschap automatisch een jaar verlengd. Dat wil zeggen dat de rechten en
verplichtingen genoemd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de
vereniging van kracht blijven tot en met de daaropvolgende 31 augustus.
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Artikel 3: Persoonsgegevens
3.1. De persoonsgegevens van ondergetekende zullen worden behandeld conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is.
De persoonsgegevens zullen door het bestuur van de vereniging persoonlijk verwerkt
worden.
a. De persoonsgegevens van ondergetekende zullen bewaard worden tot één jaar na
het officiële einde van het lidmaatschap. Op dit moment zullen de gegevens gewist
worden conform de regeling van de AVG. De gegevens zullen bewaard worden
om eventuele onvoldane verplichtingen, zoals het niet betalen van de contributie,
alsnog te voldoen.
b. De ondergetekende heeft het recht om op elk moment op eigen verzoek zijn/
haar persoonsgegevens in te zien.
c. De ondergetekende heeft het recht om verwerking van zijn/haar persoonsgegevens
door het bestuur van de vereniging in te trekken, zij het zonder terugstorting
van betaalde contributie. De gegevens zullen echter bewaard worden wanneer
ondergetekende onvoldane verplichtingen heeft, zoals het niet betalen van de
contributie, totdat deze alsnog voldaan zijn.
d. Enkel het bestuur is, naast ondergetekende, bevoegd de persoonsgegevens
in te zien. Commissies zoals die van het kwartaalblad van de vereniging en de
lustrumorganisatie kunnen met goede reden door het bestuur toestemming krijgen
het benodigde gedeelte van de persoonsgegevens in te zien. Persoonsgegevens
zullen nooit aan derden buiten de vereniging verstrekt worden.
3.2. Behouding & bewaring persoonsgegevens
a. De voor- en achternaam van ondergetekende worden bewaard met als doel de
identificatie van ondergetekende.
b. De geboortedatum van ondergetekende wordt bewaard met als doel het
kennisnemen van de leeftijd van ondergetekende. Dit is bijvoorbeeld van belang bij
het schenken van alcohol.
c. Het adres van ondergetekende wordt bewaard met als doel het onderhouden
van postcontact met ondergetekende, zoals het toesturen van het kwartaalblad van
de vereniging.
d. De bankgegevens van ondergetekende, die enkel bewaard kunnen worden mits
ondergetekende tevens een SEPA-formulier heeft ingeleverd bij de penningmeester,
worden bewaard met als doel het afschrijven van de contributie.
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e. Het e-mailadres van ondergetekende wordt bewaard met als doel het
onderhouden van e-mailcontact met ondergetekende, zoals het op de hoogte
houden van ondergetekende van alle activiteiten van de vereniging waar een lid
toegang toe heeft.
f. Het telefoonnummer van ondergetekende wordt bewaard met als doel contact
op te kunnen nemen met ondergetekende in geval andere contactmogelijkheden
ontoereikend blijken te zijn.
g. De studie waar ondergetekende ingeschreven staat wordt bewaard in verband
met Artikel 2 van de statuten van de vereniging, die specificeert welke studenten lid
mogen worden van de vereniging.
h. Ondergetekende is bevoegd zich van het regelmatige e-mailcontact, zoals
bijvoorbeeld de maandmail, uit te schrijven. Ondergetekende blijft op de hoogte
gehouden van Algemene Ledenvergaderingen zolang ondergetekende lid is van de
vereniging.
i. Ondergetekende is verplicht gegevenswijzigingen door te geven. Dit om contact
te kunnen onderhouden zoals hierboven gespecificeerd.
Artikel 4: Foto’s en sociale media
4.1 Foto’s, die bij activiteiten van de vereniging gemaakt zijn, zullen op de website
geplaatst worden. De foto’s zullen achter een beveiligingssysteem staan, waar ze enkel
toegankelijk zullen zijn voor de leden van de vereniging. Tevens zullen enkele foto’s
gebruikt worden op sociale media zoals Twitter, Facebook, en Instagram, ter promotie
van de vereniging.
4.2 Ondergetekende heeft te allen tijde het recht om foto’s waar ondergetekende op
staat te laten verwijderen van de website en/of de sociale media.
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