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Privacyverklaring der c.s.v. Lux ad Mosam - website
1. Inleiding
De c.s.v. Lux ad Mosam verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met
de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw
persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt
en worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij hier expliciet toestemming voor is
verleend. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons
houden. Deze privacyverklaring is van toepassing op zowel intern als extern gebruik van de
website: www.luxadmosam.nl. De interne website is exclusief toegankelijk voor (Staf-)Leden.
Wanneer nodig zal deze privacyverklaring veranderd kunnen worden. Wanneer dit gebeurt
zullen we het privacybeleid op onze website updaten en, wanneer nodig, de betrokken partijen
op de hoogte stellen van de verandering. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over deze
verklaring, neem dan gerust contact op met onze Ab Actis: abactis@luxadmosam.nl
2. De gegevens die wij verzamelen
2.1.

Algemeen bezoeker aan de website:

Wij slaan het IP-adres van alle bezoekers van de website kort op om te kunnen bepalen wie
welke data opgevraagd heeft, en als veiligheidsmaatregel tegen digitale aanvallen op de
website. Deze data wordt maximaal twee weken bewaard.
Alleen wanneer u contact opneemt met de c.s.v. Lux ad Mosam middels de website zullen de
aangegeven persoonsgegevens worden opgeslagen. Dit betreft uw naam en e-mailadres.
Eventuele relevante (contact-) informatie die verder vanuit eigen initiatief wordt verstrekt in
dit contact zullen niet worden opgeslagen op de website, maar, met uw instemming,
opgenomen in het algemeen digitaal bestand van de c.s.v. Lux ad Mosam.
2.2.

Van (Staf-)Leden:
-

-

Accountgegevens (gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord)
Profielgegevens
- Voor- en achternaam
- Woonadres (adres, postcode, woonplaats)
- Mobiel nummer
- E-mailadres
- Opleidingsniveau
- Studie
- Jaar van lidmaatschap
Bargebruik
IP-adres
Eventuele berichten op het Forum
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U kunt bij uw registratie zelf aangeven voor wie uw profielgegevens zichtbaar zijn. Hierbij kunt
u kiezen uit ‘iedereen’, ‘alleen ik’ of ‘alle Leden’ (zie artikel 4.2.). Uw IP-adres wordt alleen
door de website opgeslagen wanneer u reageert op het Forum.
2.3.

Van oud-Leden:
-

2.4.

Accountgegevens (gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord)
Profielgegevens
- Voor- en achternaam
- Woonadres (adres, postcode, woonplaats)
- Mobiel nummer
- E-mailadres
- Opleidingsniveau
- Studie
- Jaar van lidmaatschap
Bargebruik
IP-adres
Eventuele berichten op het Forum

Aangaande het OZON-Congres 2019 in Maastricht:
-

Voor- en achternaam
E-mailadres
Gender
Lidmaatschap vereniging
Jaar van lidmaatschap
Allergieën en dieetwensen

3. Doel van de gegevens
3.1.

De verzamelde persoonsgegevens worden door de c.s.v. Lux ad Mosam bewaart
met als doel:
- Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze diensten te verlenen.
Wanneer u geïnteresseerd bent in de c.s.v. Lux ad Mosam en uw e-mailadres
aan ons verstrekt, kunnen wij u middels e-mail op de hoogte stellen van onze
activiteiten, rekeningen, en voor incidentele verzoeken om een financiële
bijdrage.

3.2.

Voor (Staf-)Leden en oud-Leden in het bijzonder:
- Intern gebruik van de website
- Inzage bargebruik door barbeheer en uzelf
- Het voorkomen van ongewenste berichten op het Forum
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3.3.

Voor aanmeldingen voor het OZON-Congres 2019 in Maastricht in het bijzonder:
- Registratie van deelnemers
- Contact met deelnemers
- Afhandeling van betalingen
- Overwogen invulling van de praktische aspecten van het Congres in het belang
van alle betrokken partijen
- Bescherming van de vitale belangen van de betrokkene

4. Inzichtbaarheid van uw gegevens
4.1.

Onze Ab Actis overziet de activiteit op onze website. De Ab Actis beheert de
ledenregistratie, zal uw eventueel gevraagde informatie verstrekken en, wanneer
nodig, uw gegevens na toestemming doorgeven aan relevante partijen binnen de
Vereniging voor verdere verwerking van uw aanvraag.
Uw gegevens zijn inzichtelijk voor ons bestuur en de websitemoderators.

4.2.

Wanneer u als Lid voor intern gebruik bij uw persoonsgegevens aangeeft dat ze
alleen zichtbaar zijn voor u, zijn uw gegevens alleen zichtbaar voor u en de
websitemoderators. Wanneer u aangeeft dat ze alleen zichtbaar zijn voor Leden,
zijn ze alleen zichtbaar voor (Staf-)Leden en de websitemoderators. Wanneer u
aangeeft dat ze zichtbaar zijn voor iedereen zijn ze alleen zichtbaar voor
(Staf-)Leden, oud-leden en de websitemoderators. Uw IP-adres is alleen inzichtelijk
voor de websitemoderators.

4.3.

Aanvullend aangaande het OZON-Congres 2019 in Maastricht
Uw gegevens zijn alleen beschikbaar voor de OZON-CongresCie.

5. Bewaartermijn
5.1.

Van algemene bezoekers
De door u verstrekte gegevens zullen tot 2 jaar bewaard worden in onze database.

5.2.

Van Leden, inclusief Stafwerker
De gegevens van (Staf-)Leden zullen tot 2 jaar na opzegging van het lidmaatschap
worden verwijderd. Indien toestemming wordt verleend kunnen persoonsgegevens
langer bewaard worden. De bepaling valt dan onder artikel 5.3.

5.3.

Van oud-Leden
Met toestemming zullen uw verleende gegevens worden bewaard tot u aanspraak
maakt op uw recht tot vergetelheid zoals beschreven in artikel 7.4.
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5.4.

Deelnemers aan het OZON-Congres 2019 in Maastricht
Gegevens zullen tot een half jaar na afronding van het Congres worden bewaard
door de commissie voor de afhandeling van betalingen.

6. Beveiliging van uw gegevens
6.1.

Uitsluitend digitaal
Uw gegevens worden uitsluitend via onze elektronische wegen beheerd tenzij
expliciet toestemming is gegeven voor fysieke kopieën.

6.2.

Websitebeveiliging
Onze website is beveiligd met een https-certificaat dat ervoor zorgt dat uw
verbinding altijd veilig en privé is met onze website. De website maakt verder
gebruik van moderne beveiligingsstandaarden.

6.3.

Gebruik van cookies
De c.s.v. Lux ad Mosam gebruikt alleen technische en functionele cookies en
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U
kunt het plaatsen van cookies tegen gaan door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen
cookies verwijderen via de instellingen van uw browser.

7. Uw rechten
7.1.

Recht op inzage
U heeft te allen tijde het recht om in te zien welke gegevens de c.s.v. Lux ad Mosam
van u bewaart. U kunt hiervoor direct contact opnemen met de Ab Actis door een
e-mail te sturen naar: abactis@luxadmosam.nl. De Ab Actis zal dan zo spoedig
mogelijk een overzicht van uw bewaarde gegevens verstrekken.

7.2.

Recht op rectificatie
Wanneer uw opgeslagen gegevens niet kloppen heeft u het recht deze gegevens
aan te passen. Dit kunt u doen middels een e-mail naar abactis@luxadmosam.nl.

7.3.

Recht op vergetelheid
U heeft te allen tijde het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen van onze
servers. Hiervoor kunt u contact opnemen met het bestuur middels
abactis@luxadmosam.nl. De Ab Actis zal u dan verder informeren over eventuele
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consequenties.
7.4.

Recht op het stoppen van gegevensgebruik (bezwaar maken)
Wilt u niet langer dat de c.s.v. Lux ad Mosam uw gegevens verwerkt, dan heeft u
het recht om bezwaar te maken. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar
abactis@luxadmosam.nl.

8. Delen aan derden
8.1.

De c.s.v. Lux ad Mosam deelt uw gegevens niet met derden tenzij hier expliciet
toestemming voor is verleend.

8.2.

De c.s.v. Lux ad Mosam deelt gegevens van Leden die verbonden zijn aan het
barsysteem van Sociëteit Pharos met het barbeheer (de Herus en de
barverantwoordelijke van de SocCie).

9. Plichten
9.1.

De c.s.v. Lux ad Mosam verwerkt persoonsgegevens op grond van een
gerechtvaardigd belang, namelijk het verenigingsbelang. Denk hierbij aan het
verstrekken van informatie aan eventuele toekomstige leden.

9.2.

De c.s.v. Lux ad Mosam behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer
dit wettelijk is vereist dan wel wanneer de vereniging dit gerechtvaardigd acht om
te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of
veiligheid van de vereniging te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op
privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!
Contactinformatie:
Email: abactis@luxadmosam.nl
Postadres: Bogaardenstraat 43B01, 6211SN, Maastricht
Website: www.luxadmosam.nl
Tel: 043-8519131

