Februari, 2022

Privacy statement
Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 01 februari 2022.
De Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (hierna
K.N.P.S.V.) is verantwoordelijk voor de bescherming van uw privacy. Hierbij houden
wij ons aan de voorwaarden gesteld door de Europese privacywet, beter bekend als
de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). Via dit privacy statement wordt u
geïnformeerd over de gegevens die de vereniging tot haar beschikking heeft van u,
wie er toegang heeft tot deze gegevens, hoe uw gegevens worden beveiligd en
hoelang uw gegevens worden bewaard.
Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van de K.N.P.S.V. De
K.N.P.S.V. is de overkoepelende vereniging voor farmaceutische studenten in
Nederland. De K.N.P.S.V. kent vier afdelingen: G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”,
L.P.S.V. „Aesculapius”, U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” en de Vereniging van
Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit (VCSVU).
U dient zich ervan bewust te zijn dat de K.N.P.S.V. niet verantwoordelijk is voor het
privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze diensten,
geeft u aan het privacy statement te accepteren. De K.N.P.S.V. respecteert de
privacy van alle gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat persoonlijke
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens verzamelen wij?
Persoonsgegevens
Wanneer iemand zich inschrijft voor een activiteit van de K.N.P.S.V. wordt er naar
de volgende persoonsgegevens gevraagd: voornaam, achternaam, adres, postcode,
woonplaats, afdeling, e-mailadres, mobiele telefoonnummer, geboortedatum,
geslacht en IBAN. Deze gegevens gebruiken wij om u te kunnen informeren over de
activiteit waar u zich voor heeft aangemeld. Verschillend per activiteit ontvangt u
informatiemails, ontvangt u het verenigingsblad, wordt de deelnemersbijdrage
geïncasseerd en/of ontvangt u overige poststukken. Op het inschrijfformulier dient
u actief toestemming te geven voor het verwerken van de gegevens.
Wanneer u aanwezig bent op een activiteit van de K.N.P.S.V. is de mogelijkheid
aanwezig dat u gefotografeerd en/of gefilmd wordt. Wij zijn niet verplicht om uw
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toestemming hiervoor te vragen, omdat het niet ons doel is om de foto’s en/of
video’s te gebruiken voor identificatiedoeleinden. De foto’s en/of video’s worden
gemaakt ter promotie van de K.N.P.S.V. en zijn enkel bedoeld als sfeerimpressie. In
het kader van de AVG zien wij het als een gerechtvaardigd belang om de gemaakte
foto’s en/of video’s te gebruiken op onze sociale media kanalen. Wenst u niet
gefotografeerd en/of gefilmd te worden tijdens een activiteit van de K.N.P.S.V.,
stuur dan uiterlijk één week voor aanvang van de desbetreffende activiteit een mail
met uw verzoek naar bestuur@knpsv.nl
Via de bovengenoemde afdelingen ontvangen wij de e-mailadressen voor het
versturen van de maandelijkse ledenmail, uitnodigingen voor de Algemene
Vergaderingen en het digitale verenigingsblad.
Wanneer iemand plaatsneemt in een commissie van de K.N.P.S.V., wordt er naar de
volgende persoonsgegevens gevraagd: voornaam, achternaam, adres, postcode,
woonplaats, afdeling, e-mailadres, mobiele telefoonnummer, geboortedatum en
geslacht. Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van informatiemails,
het verenigingsblad, uitnodigingen en overige poststukken.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?
Met externe partijen die persoonsgegevens verwerken die vanuit de K.N.P.S.V.
komen, is een verwerkingsovereenkomst getekend met betrekking tot het verwerken
van deze persoonsgegevens. De externe partijen waarmee een overeenkomst is
getekend, zijn hieronder genoemd. Hierdoor mogen deze partijen de gegevens alleen
voor de beoogde doelen gebruiken en moeten deze vervolgens weer verwijderd
worden.
Bestuur
Het bestuur der K.N.P.S.V. heeft toegang tot alle bovengenoemde gegevens en mag
deze gebruiken om het overzicht te houden wie er in commissies plaatsnemen,
registraties voor activiteiten bij te houden, om (digitale) poststukken te versturen
en voor de incassering van een eventuele deelnemersbijdrage.
Commissies
Wanneer een commissie activiteiten organiseert waarvoor inschrijvingen nodig zijn,
heeft naast het bestuur ook de commissie beschikking over de namen en emailadressen van de ingeschreven leden. Deze worden gebruikt voor het maken van
groepsindelingen en het toesturen van informatie. Dat deze informatie beschikbaar
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wordt gesteld aan de desbetreffende commissie wordt vermeld op het
inschrijfformulier.
MailChimp
MailChimp is het programma dat wordt gebruikt voor het versturen van e-mails,
waaronder de maandelijkse ledenmail, de uitnodigingen voor de Algemene
Vergadering en het digitale verenigingsblad. Hier worden anonieme klikgegevens
verzameld, zodat inzicht verkregen kan worden in de respons op bepaalde links in
een mailing.
Conscribo
Conscribo is een boekhoudprogramma dat gebruikt wordt om overzicht te houden
over de financiën. Dit is een programma geschreven door een extern bedrijf, dat in
het geval van storing toegang heeft tot het systeem. Zij hebben inzicht in namen en
IBAN die gekoppeld zijn aan transacties.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
De beveiliging van uw persoonsgegevens neemt de K.N.P.S.V. zeer serieus. Alle
onlinegegevens slaan wij versleuteld en beveiligd op. Verder wordt een versleutelde
harde schijf gebruikt die in een afsluitbare kast wordt bewaard. Papieren met daarop
persoonsgegevens worden altijd opgeborgen in afgesloten kasten. Bij wisseling van
het bestuur worden de inloggegevens geactualiseerd, zodat oud-besturen niet bij uw
gegevens kunnen. Het bestuur zal er dan ook op toezien dat uw gegevens niet worden
misbruikt. Indien u vragen hebt over de beveiliging of suggesties voor de beveiliging,
dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de K.N.P.S.V. via
bestuur@knpsv.nl.

Hoelang bewaren wij deze gegevens?
Persoonsgegevens die het bestuur der K.N.P.S.V. ontvangt bij een inschrijving voor
een activiteit, worden na het plaatsvinden van de activiteit en de betaling ervan
verwijderd. E-mailadressen die wij van bovengenoemde afdelingen ontvangen
worden direct na uitschrijving van lidmaatschap verwijderd. Persoonsgegevens van
leden die op de Rode Lijst staan of een waarschuwingsmail hebben ontvangen m.b.t.
de Rode Lijst, worden tot maximaal twee jaar bewaard. Papieren en digitale
machtigingen worden tot maximaal tien jaar bewaard, zoals bij wet bepaald. Foto’s
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en/of video’s die op de K.N.P.S.V.-website te vinden zijn beveiligd achter een
wachtwoord, worden tot vijf jaar na een dergelijke activiteit bewaard. Ander
beeldmateriaal wordt tot drie jaar na een dergelijke activiteit bewaard.

Wat zijn uw rechten?
Wij bieden alle leden de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van
alle persoonlijke informatie die op het moment aan de vereniging is verstrekt. Deze
gegevens kunnen ingezien, veranderd of verwijderd worden door een e-mail te
sturen naar bestuur@knpsv.nl.
Wanneer u het niet eens bent met het verstrekken van gegevens die nodig zijn voor
het inschrijven van een evenement, kunt u een klacht indienen via bestuur@knpsv.nl.
Wanneer er geen oplossing gevonden wordt, kunt u helaas niet deelnemen aan de
activiteit. De K.N.P.S.V. behoudt zich het recht om een inschrijving te weigeren
wanneer de benodigde gegevens niet worden verstrekt.
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