
 

PRIVACYVERKLARING VAN S.V. Subliem 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die S.V. Subliem (hierna: Subliem) 
van haar leden verwerkt. Indien je lid wordt van Subliem, of om een andere reden persoonsgegevens 
aan Subliem verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze 
privacyverklaring te verwerken. 
 

1. De verantwoordelijke  
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
S.V. Subliem 
Faculteit der Bèta Wetenschappen 
Vrije Universiteit Amsterdam 
De boelelaan 1085 
1081 HV Amsterdam 
Bestuurskamer: P-136 
Verenigingskamer: WN-P004 
E-mail: bestuur@subliem-vu.nl 
Website: www.subliem-vu.nl 
KvK nummer: 34306279 
 

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt  
2.1 Subliem kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u zich inschrijft voor het 

lidmaatschap, en/of u een account aanmaakt op onze website, en/of omdat u zich 
aanmeldt voor de nieuwsbrief (maandmail). Subliem kan de volgende 
persoonsgegevens verwerken: 
a. Voor- en achternaam, initialen, geboortedatum, geboorteplaats 
b. Adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats) 
c. Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer 
d. Vunet-ID en studentnummer 

2.2 Subliem verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende 
doeleinden: 
a. Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om contact op te 

nemen over het lidmaatschap en eventuele verlenging of opzegging hiervan, 
uitnodigingen voor de ALV’s en het verstrekken van informatie over activiteiten 
van Subliem. 

b. Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om uitnodigingen 
te sturen voor carrière-gerelateerde activiteiten. 

c. Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het 
registreren van aanmeldingen voor evenementen van Subliem.  

d. Uw naam en adres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen voor 
evenementen van Subliem. 

e. Uw naam, initialen, bankrekeningnummer, VU-net ID en studentnummer 
worden gebruikt om betalingen te innen ten behoeve van het 
lidmaatschapsgeld, uitgaven via een streeplijst, bedragen van gekochte boeken 
en bijdragen aan deelgenomen activiteiten.  

f. Uw naam en e-mailadres worden gebruikt om u maandelijks een nieuwsbrief te 
sturen.  

 
3. Delen met anderen 

3.1 Subliem versterkt uw persoonsgegevens alléén aan derden, indien dit nodig is voor 
de uitvoering van de overeenkomst met u. Dit gebeurt inzake: 

a. Het uitvoeren van betalingen via Twelve.  



 

b. Het versturen van de maandelijkse nieuwsbrief via MailChimp. 
c. Het voldoen aan de verplichtingen die gesteld worden door de VU met 

betrekking tot de ledenadministratie, de erkenning van Subliem als vereniging 
en het profileringsfonds. 

 
4. Bewaartermijnen 

4.1 Lidmaatschap: Subliem bewaart uw persoonsgegevens gedurende uw lidmaatschap 
en tot maximaal vijf jaar na het lidmaatschap. Dit in verband met dat er mogelijk na 
het lidmaatschap nog activiteiten zijn voor alle oud-leden, waar u voor uitgenodigd 
kunt worden. 

4.2 Website: Bij het aanmaken van een account op de website van Subliem, worden uw 
gegevens op de server van Subliem bewaart. Voor deze gegevens geldt ook dat na 
maximaal vijf jaar na het eindigen van het lidmaatschap, de gegevens verwijderd 
worden. Gegevens die via Google Analytics verzameld worden, worden na veertien 
maanden automatisch verwijderd. 

4.3 Nieuwsbrief: Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, zal Subliem uw 
persoonsgegevens niet langer via MailChimp bewaren. 

 
5. In kaart brengen websitebezoek 

5.1 Op de website van Subliem worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, 
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens 
die uw browser meestuurt. Deze gegevens zouden – zoveel mogelijk geanonimiseerd 
– kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website om 
daarmee de werking van de website te verbeteren. Subliem maakt geen actief 
gebruik van deze mogelijkheid en deelt deze gegevens niet met derden. 

5.2 Subliem maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoeveel gebruikers de 
website bezoeken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres 
van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op 
servers in de Verenigde Staten. Lees de privacyverklaring van Google voor meer 
informatie. U treft ook de privacyverklaring van Google Analytics hier aan: 
https://policies.google.com/privacy?hl=nl.  
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt 
en om rapporten over de website aan Subliem te kunnen verstrekken. Google kan 
deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 
Subliem heeft hier geen invloed op. Subliem heeft Google geen toestemming 
gegeven om via Subliem verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere 
Google-diensten. 

 
6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

6.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen.  

6.2 U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 
bestuur@subliem-vu.nl. Subliem zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, binnen 
een maximumtermijn van vier weken.  

6.3 Wanneer u niet langer de nieuwsbrief wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde 
afmelden via de uitschrijflink in de nieuwsbrief. 

 
7. Beveiliging 

7.1 Subliem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang, ongewenste 



 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Subliem maakt gebruik 
van een firewall, wachtwoorden op bestanden en de meest recente versies van 
Microsoft. 

7.2 De website van Subliem doet de hosting bij TransIP. Zij dragen zorg voor dat uw 
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De beveiliging is gecertificeerd 
met een SSL-certificaat. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met TransIP. 
Deze is op te vragen door te mailen naar bestuur@subliem-vu.nl  

7.3 De foto’s op de website, alleen te zien wanneer er een account is aangemaakt, 
worden opgeslagen in Google Drive. Google draagt zorg voor dat uw 
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De privacyverklaring van Google 
is in een aparte bijlage op te vragen bij bestuur@subliem-vu.nl 

7.4 De betalingen die u verschuldigd bent, worden geïnd via Twelve. Zij dragen zorg voor 
dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Er is een 
verwerkersovereenkomst met Twelve gesloten. Deze is in een aparte bijlage op te 
vragen bij bestuur@subliem-vu.nl  

7.5 De nieuwsbrief wordt verzonden via MailChimp. Zij dragen zorg voor dat uw 
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Er is een 
verwerkersovereenkomst met MailChimp gesloten. Deze is in een aparte bijlage op te 
vragen bij bestuur@subliem-vu.nl.   

7.6 Het dataverkeer is in te zien door google en de internetprovider van de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Voor de privacyverklaring van google zie de volgende link: 
https://policies.google.com/privacy. Voor de privacyverklaring van de VU zie 
https://www.vu.nl/nl/privacy-statement.aspx. Google en de Vrije Universiteit dragen 
zorg voor dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  

7.7 Het betalingsverkeer is in te zien door de Rabobank. De privacyverklaring is te vinden 
via de volgende link: https://www.rabobank.nl/images/pdf-privacy-
statement_29902052.pdf. De Rabobank draagt zorg dat uw persoonsgegevens niet in 
verkeerde handen vallen.  

7.8 Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door 
Subliem verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het bestuur van 
Subliem op, via bestuur@subliem-vu.nl. Mocht u uw klacht behouden, dan kunt u dit 
melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 
8. Wijzigingen privacyverklaring  

8.1 Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen zullen via een aparte 
mail hierover bekend gemaakt worden.  

 
 
 
 
 
 


