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Privacyverklaring 
Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) is 

MensSana verplicht een privacyverklaring op te stellen en te hanteren waarin de daaraan 

gelieerde personen kunnen teruglezen wat hun rechten en plichten zijn met betrekking tot 

hun persoonsgegevens. Daarnaast dient MensSana aan te tonen hoe zij deze 

persoonsgegevens verwerkt. In dit document zullen wij dieper ingaan op welke 

persoonsgegevens wij verwerken, welke maatregelen wij nemen bij constatering van een 

‘lek’ en wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens die wij in handen 

hebben. 

 

De belangrijkste AVG bepalingen 

Onderstaand zullen de belangrijkste AVG bepalingen worden beschreven aan de hand van 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

• Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt wanneer deze in 

overeenstemming zijn met de wet. Voor de leden van MensSana moet het 

transparant zijn hoe en waarom deze gegevens verwerkt worden; 

• Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden voor een gerechtvaardigd doel. 

Dat doen moet duidelijk omschreven zijn; 

• Bij verwerking van de persoonsgegevens dienen leden op de hoogte te zijn van de 

identiteit van de desbetreffende organisatie, genoemde MensSana of de 

verwerkingsverantwoordelijke, genoemde Secretaris en van het doel van de 

gegevensverwerking;  

• De gevraagde persoonsgegevens moeten passen bij het doel van de organisatie, 

genoemde MensSana; 

• De verwerkingsverantwoordelijke moet de gegeven juist bewaren en indien nodig 

actualiseren; 

• De gegevensverwerking moet op een passende manier worden beveiligd. 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Indien je aangesloten bent bij onze vereniging, dan wel deelneemt aan onze activiteiten, 

verwerken wij van jou (mogelijk) de volgende persoonsgegevens: 
(* = verplicht om onze diensten op correcte wijze te leveren) 

 

Algemene persoonsgegevens: 

● *Voor- en achternamen; 

● Geslacht; 

● *Opleiding; 

● *Studiejaar; 

● *Studentnummer; 

● *Geboortedatum; 

● Geboorteplaats; 

● *Adresgegevens; 

● *Telefoonnummer; 

● *E-mailadres; 

● *IBAN; 

● Overige persoonsgegevens zoals aangeleverde cv; 

 

(Incidenteel noodzakelijke) bijzondere persoonsgegevens: 

● Allergieën en overige gezondheidsgegevens die relevant zijn voor je veiligheid 

tijdens een activiteit; 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg
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Foto- en video opnamen 

Tijdens activiteiten kunnen foto- en video opnamen gemaakt worden. Deelnemers van 

activiteiten geven stilzwijgend toestemming voor gebruik en publicatie van deze opnamen 

ten behoeve van sfeerimpressies op bijvoorbeeld sociale media en/of drukwerk in de vorm 

van fysieke flyers. 

Bezwaar tegen publicatie kan middels schriftelijk verzoek bij info@svmenssana.nl worden 

ingediend ter verwijdering van de publicatie op sociale media. Men wordt verzocht het 

bezwaar op de volgende manier kenbaar te maken: 

● onderwerpregel: “bezwaar publicatie op sociale media”; 

● voor- en achternaam; 

● de hyperlink(s) naar de betreffende publicatie; 

● reden van bezwaar. 

 

Binnen drie werkdagen na ontvangst zal MensSana reactie geven op het bezwaar.  

MensSana behoudt zich te allen tijde het recht om sfeerimpressies die de persoonlijke 

levenssfeer van bezwaar hebbende niet schenden als publicatie te behouden. 

 

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens? 

SV MensSana verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende 

diensten/werkzaamheden: 

 

● Kennisgeving van activiteiten georganiseerd door of met MensSana; 

● Kennisgeving van studie gerelateerde activiteiten; 

● Kennisgeving van student gerelateerde activiteiten; 

● Kennisgeving van bestuurlijke aangelegenheden; 

● Promotie van partners/sponsoren van MensSana; 

● Verwerken van jouw inschrijving en contactgegevens; 

● Verwerken en incasseren van jouw contributiegelden; 

● Informeren over wijzigingen van onze diensten/werkzaamheden; 

● Boeken van (studie)reizen of overige activiteiten; 

● Toezien op veiligheid en gezondheid van deelnemers van activiteiten; 

● Voldoen aan de wettelijke administratieplicht; 

● Verwerken van boekenkorting; 

● Behouden van contact met Alumni-leden. 
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Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens? 

Administratieplichtig 

MensSana dient zich te houden aan de administratieplicht, wat maakt dat contributiegelden 

en bijbehorende transacties, facturen of overige fiscale administratieve zaken zoals 

vergoedingen en restituties zeven jaren bewaard zullen blijven. Hiertoe behoren ook de 

IBAN-nummers van de bankrekeningen waarmee deze gelden zijn voldaan. 

 

Incidenteel noodzakelijke gegevens 

De gegevens die wij nodig hebben voor het organiseren van activiteiten waar de partijen 

waarmee wij ten behoeve van de activiteit een overeenkomst aangaan en eventuele 

allergieën of overige gezondheidsgegevens die mogelijk van belang zijn tijdens een 

activiteit, zullen niet langer bewaard dan wanneer deze noodzakelijk worden geacht. 

Kopieën van identiteitsbewijzen worden direct vernietigd na aanlevering hiervan aan de 

verzoekende partij, dan wel wanneer deze niet meer noodzakelijkerwijs in ons bezit dienen 

te zijn ten behoeve van de door of met ons georganiseerde activiteit. 

 

Activiteiten 

Enige persoonsgegevens vergaard ten behoeve van een activiteit, behoudens de fiscale 

aspecten, zullen binnen 10 werkdagen na afloop van de activiteit worden vernietigd.  

 

Overige 

De NAW en overige gegevens van leden zullen worden bewaard tot maximaal drie maanden 

na uitschrijving van het lid. Indien het lid tijdens of na zijn lidmaatschap besluit om een 

alumni lidmaatschap aan te gaan, dan zullen deze gegevens bewaard worden tot aan de 

uitschrijving van het lid. 
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Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? 

MensSana treft de benodigde voorzorgsmaatregelen om jouw gegevens te bewaken. Dit 

betekent dat wij dan ook nooit zonder toestemming of geldige reden jouw gegevens met 

anderen zullen delen.  

 

HLBookshop 

Eveneens worden jouw gegevens mogelijk gedeeld met de HLBookshop van de Hogeschool 

Leiden indien je hier een akkoord voor hebt gegeven tijdens je inschrijving of indien je 

later in het jaar toestemming hebt gegeven over de mail. Hiervoor delen wij jouw voor- en 

achternaam, lidmaatschap en ontvangen wij jouw bestede budget met bijbehorende 

korting bij de HLBookshop.  

 

Wat zijn jouw rechten? 

Ben je het niet eens bent met verwerking van jouw persoonsgegevens, zijn jouw 

persoonsgegevens onjuist of wil jij de aan ons reeds bekende persoonsgegevens inzien?  

In dat geval staan de volgende mogelijkheden voor jou open. 

● Recht om vergeten te worden 

○ In bepaalde gevallen mag u verzoeken dat MensSana uw 

persoonsgegevens moet wissen. 

● Recht op rectificatie en aanvulling 

○ U mag verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, dan wel aanvullen 

indien deze onjuist of onvolledig zijn. 

● Recht op inzage 

○ U kunt verzoeken om uw verwerkte persoonsgegevens in te zien. 

● Recht op beperking 

○ U mag MensSana verzoeken om minder gegevens te laten verwerken. 

● Recht op overdraagbaarheid 

○ U heeft het recht om op verzoek uw gegevens overgedragen te krijgen. 

● Recht op verzet en bezwaar 

○ U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw 

persoonsgegevens door MensSana 

Een verzoek dient schriftelijk via e-mail naar info@svmenssana.nl met in de 

onderwerpregel: “Persoonsgegevens” te geschieden. Graag verzoeken wij om het 

mailadres dat bij ons bekend te gebruiken.  

MensSana zal vervolgens binnen vier weken reageren op jouw verzoek. 

 

Voor klachten over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens kun je tevens 

terecht op dit e-mailadres, dan wel je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 
  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens? 

Toegang naar jouw persoonsgegevens wordt beschermd en MensSana neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijzigingen en 

openbaarmaking te voorkomen. Voor vragen met betrekking tot de beveiliging van jouw 

persoonsgegevens kun je terecht bij info@svmenssana.nl. 

 

Indien er een lek is geconstateerd, zal MensSana direct maatregelen nemen om het lek te 

verhelpen en na analyse van de gelekte data, doch niet later dan 72 uur na constatering 

van het lek, de betreffende personen op de hoogte stellen van het lek. Afhankelijk van de 

omvang van het lek zal MensSana onverwijld de Autoriteit Persoonsgegevens inlichten 

omtrent de inbreuk, gevolgen en de genomen corrigerende maatregelen.  

Heb je zelf een lek ontdekt? Neem dan direct contact met ons op via info@svmenssana.nl 

zodat MensSana de passende maatregelen kan nemen. 

 

Cookiebeleid 

Zie voor ons cookiebeleid de website.  

 

Wijzigingen 

MensSana behoudt zich ten allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen in haar 

Privacyverklaring. 

 

https://svmenssana.nl/cookiebeleid/

