
PRIVACYBELEID J.H.V. PHAEDRUS

J.H.V. Phaedrus, gevestigd aan Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens

J.H.V. Phaedrus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Indien je akkoord gaat met ons privacybeleid, ga je akkoord met de verwerking van jouw
persoonsgegevens en ook met het gebruik van deze persoonsgegevens ten behoeve van de
doelen en grondslagen zoals uiteengezet in dit document.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Studentnummer
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en

telefonisch of door deel te nemen aan onze activiteiten
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze vereniging verwerkt geen bijzondere/gevoelige persoonsgegevens in de zin van de
AVG, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. Als je er van overtuigd bent dat
wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met
ons op via info@jhvphaedrus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag

J.H.V. Phaedrus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling van de ledencontributie en andere activiteiten
- Het verzenden van verenigingsmails
- Individueel telefonisch- en/of mailcontact met onze leden
- Het aanbieden van een account op onze website
- Het zichtbaar maken van jouw contactgegevens, exclusief voor andere leden, op de

website in het kader van het creëren van een Phaedrus netwerk
- Het bijhouden van de ledenadministratie



Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van toestemming en/of het gerechtvaardigd
belang van het functioneren van de vereniging.

Bewaartermijn persoonsgegevens

J.H.V. Phaedrus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit bedraagt sowieso de periode waarin
je actief lid bent van de vereniging en/of zolang je de Honoursbachelor volgt. Nadat je bent
afgestudeerd willen we uiteraard graag contact houden met onze alumni. Wij bewaren daarom
jouw naam en e-mailadres om je te kunnen blijven uitnodigen voor onze activiteiten. De
overige persoonsgegevens bewaren wij nog gedurende twee jaar. Mocht je niet meer benaderd
willen worden na je afstuderen of voor het verstrijken van de termijn jouw gegevens willen
laten verwijderen, dan kun je een verzoek tot het verwijderen van jouw gegevens sturen naar
info@jhvphaedrus.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

J.H.V. Phaedrus verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor het functioneren van de vereniging of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Zo zullen wij je gegevens delen met onder andere advocatenkantoren
als jij je hebt ingeschreven voor een kantoorbezoek. Daarnaast delen wij gegevens met de
beheerder van de Phaedrus website. Dit betreft uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens.
Wij maken met al onze partners duidelijke contractuele afspraken over de verwerking van de
persoonsgegevens van onze leden. De partners gebruiken de gegevens alleen voor zover nodig
is voor de uitoefening van het partnerschap en bewaren deze gegevens alleen zolang de
samenwerking daar om vraagt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je
zelf doen via jouw account op onze website. Je kunt ook een verzoek indienen bij onze
secretaris, door te mailen naar info@jhvphaedrus.nl. Daarnaast heb je het recht om je
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze vereniging en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Let wel dat het voor de vereniging mogelijk moet blijven je te
contacteren over de verplichte activiteiten van de Academic Excellence Track. Deze gegevens
kunnen dus alleen worden verwijderd indien je besluit niet meer deel te nemen aan het
honoursprogramma.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of
heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd
verzoek naar info@jhvphaedrus.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
J.H.V. Phaedrus zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek
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reageren. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

J.H.V. Phaedrus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@jhvphaedrus.nl


