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PRIVACYVERKLARING RRV MAURITS  VERSIE 25 NOVEMBER 2020 

Dit is de privacyverklaring van de Rotterdamse Reünistenvereniging Maurits, een vereniging met 

volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd aan de Mauritsweg 29B te (3012 JS) Rotterdam, 

geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 40343955 (hierna RRV Maurits, wij, ons).  

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn de reünistenvereniging voor oud-leden van de studentengezelligheidsvereniging S.S.R.-

Rotterdam (hierna SSR-R), tevens gevestigd aan de Mauritsweg 29B te Rotterdam en geregistreerd 

bij de kamer van koophandel onder nummer 40341140. Wij zijn opgericht om, zoals bepaald in onze 

statuten, (a) onderlinge contacten tussen leden, oud-leden en voormalig leden van SSR-R te 

bevorderen en in stand te houden, (b) het contact van onze leden met (leden van de vereniging) SSR-

R te bevorderen, (c) het in stand houden van een gezelligheidsvereniging ten behoeve van studenten 

in Rotterdam in het algemeen en SSR-R in het bijzonder, (d) het met kennis en middelen bijstaan van 

SSR-R in het realiseren van haar doelstellingen, en (e) hetgeen te doen dat met het voorgaande 

verband houdt, daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn.  

 

Wat doen wij? 

Onze activiteiten bestaan onder meer uit het (soms online) organiseren van sociale activiteiten zoals 

borrels, lezingen, feesten, vergaderingen en netwerkevenementen, het verslag doen hiervan (mede  

door het nemen foto’s tijdens de evenementen en het plaatsen van deze foto’s op onze website en 

andere online kanalen), het innen van contributie, het corresponderen met onze leden, en het in stand 

houden van een website, online ledenalmanak en andere online kanalen. Dit alles doen wij regelmatig 

in samenwerking met S.S.R-Rotterdam.  

 

Verwerken wij persoonsgegevens? 

In het kader van al het voorgaande verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van onze 

(aspirant-)leden en externen. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving kwalificeren wij als 

verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. In 

dit document informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens. Van tijd tot tijd kan het 

nodig zijn dit Privacy beleid te wijzigen. De meest recente versie van deze Privacyverklaring, met 

daarin ons privacybeleid, is beschikbaar op onze website.  

 

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens? 

In het kader van onze activiteiten verzamelen wij persoonsgegevens van onze (aspirant)leden, ex-

leden, leden van S.S.R.-Rotterdam, ontvangers van onze nieuwsbrieven, deelnemers aan 

evenementen, van onze contactpersonen en van personen die op een andere manier contact met 

ons opnemen. Wij verzamelen uw persoonsgegevens op de volgende manieren:  

- Direct van u, wanneer u zich aanmeldt als (aspirant-)lid, aanmeldt voor een nieuwsbrief of 

evenement, wanneer u contact met ons heeft, en deelneemt aan onze activiteiten;  

- Van derde partijen, bijvoorbeeld van het bestuur van S.S.R.-Rotterdam of indien u werkzaam 

bent bij een van onze zakelijke relaties;  

- Door openbare bronnen te raadplegen, eigen onderzoek en contact met bedrijven.  
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Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze 

gegevens gebruiken en welke juridische grondslag wij hiervoor hanteren.  

Persoonsgegevens:  Doelen en grondslagen: 

uw contactgegevens (naam, adres, 

telefoonnummer, e-mailadres en/of andere 

contactgegevens), uw geboortedatum, uw 

aankomstjaar van S.S.R.-R, dispuut, jaarclub, 

commissies, college’s, genootschappen, financiële 

positie bij S.S.R.-R, IBAN-nummer, SEPA-

machtiging, uw afbeelding/portret/ foto, namen en 

aankomstjaar van  familieleden of partners die ook 

lid zijn bij S.S.R-R. 

Ledenadministratie 

Om te verifiëren of u aan de 

lidmaatschapseisen voldoet  

Om een lidmaatschapsovereenkomst met u 

te sluiten 

Om onze online almanak te faciliteren  

Om u op de hoogte te houden van 

aankomende evenementen en activiteiten 

Om u verslag te doen van afgelopen 

evenementen en activiteiten 

Om u te benaderen voor onze evenementen  

Administratie en beheer van de website en 

aangemaakte account 

Om onze diensten te leveren en activiteiten 

te organiseren 

Administratie en behandeling van verzoeken 

om inlichtingen, feedback en klachten 

Voor debiteuren- en crediteurenbeheer en 

onze administratie 

Voor marketingdoeleinden (zoals het 

versturen van nieuwsbrieven of reclame-

uitingen) 

Voor acquisitiedoeleinden 

Uw naam en zakelijke contactgegevens  in het kader van een zakelijke transactie 

uw contactgegevens (naam, adres, 
telefoonnummer, e-mailadres en/of andere 
contactgegevens), uw geboortedatum, uw 
aankomstjaar van S.S.R.-Rotterdam, dispuut, 
jaarclub, commissies, financiële positie bij S.S.R.-
Rotterdam, IBAN-nummer, SEPA-machtiging 

voor geschillenbeslechting en het 
waarborgen van onze positie daarbij 

voor het vaststellen van onze juridische 
positie  

het nakomen van wettelijke verplichtingen 

 

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingsactiviteiten zijn het aangaan of uitvoeren van uw 

lidmaatschap bij ons, ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken voor onze 

administratie, om onze doelstellingen te bewerkstelligen, om onze leden in de gelegenheid te stellen 

contact met elkaar op te nemen, om aanwezigheid te registeren en aan te kondigen, om te verifiëren 

of u de lidmaatschapseisen voldoet, om onze juridische positie te borgen, om aan onze wettelijke 

verplichtingen te voldoen en op basis van uw toestemming.  
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Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken, heeft u te allen tijde 

het recht om uw toestemming in te trekken (via ledenadministratie@rrvmaurits.nl). Daarnaast kunt u 

in uw account uw voorkeuren aangeven met betrekking tot de zichtbaarheid van uw aanwezigheid bij 

evenementen, uw contactgegevens in de online almanak en of u door ons of door S.S.R-Rotterdam 

benaderd mag worden voor acquisitiedoeleinden.  

Ontvangers van uw persoonsgegevens  

In sommige gevallen zullen wij uw contactgegevens met derde partijen delen, zoals bijvoorbeeld met 

onze IT dienstverleners, onze bank, adviseurs en marketingbureaus. Ook delen wij uw 

persoonsgegevens met S.S.R.-Rotterdam, de Stichting Club van 100 S.S.R.-R., de Stichting 

Students 4 Society. Dit doen wij om te verifiëren of u aan de lidmaatschapseisen voldoet en om u te 

benaderen voor evenementen en/of (met uw toestemming) voor acquisitiedoeleinden. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in Nederland. Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, 

passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde 

partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen 

voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van 

uw persoonsgegevens worden vastgelegd). In het geval dat wij gegevens zouden verwerken buiten 

de Europese Unie, zullen we passende waarborgen treffen om te verzekeren dat de 

persoonsgegevens rechtmatig kunnen worden doorgegeven. Informatie of kopieën van dergelijke 

waarborgen kunt u opvragen bij ons bestuur.  

Bewaartermijn 

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden 

waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. We zullen uw persoonsgegevens in elk 

geval zolang uw (aspirant-)lidmaatschap voortduurt verwerken. Aan het einde van uw lidmaatschap 

zullen wij uw persoonsgegevens nog maximaal 5 jaar bewaren, in overeenstemming met de wettelijke 

verjaringstermijn. 

Beveiliging 

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een 

veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico's die we hebben geïdentificeerd. Wij 

beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde 

openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of 

anderszins verwerkt.  

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. 

Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw 

persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens). In dat kader zullen wij ook met 

enige regelmaat een uitvraag doen of uw gegevens nog actueel en correct zijn.  

Gebruik van cookies  

De website www.rrvmaurits.nl gebruikt alleen functionele cookies.  

Uw rechten 

mailto:ledenadministratie@rrvmaurits.nl
http://www.rrvmaurits.nl/
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Op grond van de toepasselijke privacywetgeving heeft u (onder omstandigheden) het recht:  

 

- op informatie en inzage van uw gegevens; 

- op verbetering van persoonsgegevens; 

- op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’); 

- op beperking van de verwerking; 

- van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; 

- uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare 

vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen. 

 

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kunt 

uitoefenen, kunt u contact opnemen met ons bestuur via ledenadministratie@rrvmaurits.nl.  

Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over 

de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. 

mailto:ledenadministratie@rrvmaurits.nl

