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1 Privacyverklaring der A.S.Z.V. Orionis 

Inleiding 
Dit privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens van leden, reünisten en 
partners van de Amsterdamse Studenten Zeilvereniging Orionis, hierna ‘Orionis’. Het betreft 
hoofdzakelijk gegevens van leden, reünisten, partners en bezoekers van haar website 
(www.orionis.nl). Orionis geeft middels deze verklaring een duidelijke richting aan de privacy 
van haar leden, reünisten, partners en de bezoekers van haar website en laat zien dat zij de 
privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. 
  
Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 
De verantwoordelijkheid voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacy verklaring 
ligt bij het bestuur der Amsterdamse Studenten Zeilvereniging Orionis, hierna ‘bestuur’. 
Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders: 
 

- Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de 
Europese Verordening; de algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); 

- Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming; 
- Gedragscode ‘Promotie- en kennismakingstijd van studentenverenigingen te 

Amsterdam’. 
 
Richtlijnen 
Deze privacyverklaring brengt met zich mee dat Orionis: 

- Uw persoonsgegeven verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy 
verklaring; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van uw 
persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens verstrekt aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  

- Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop kan wijzen 
en deze zal respecteren. 

 
Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden door Orionis verzameld en verwerkt ten behoeve van de 
volgende doeleinden en rechtsgronden:  

- Het inschrijven als lid bij Orionis; 
- Het inschrijven voor evenementen van Orionis; 
- Het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden; 
- Het versturen van e-mails, nieuwsbrieven en uitnodigingen; 
- Het bijhouden van de ledenadministratie; 
- Praktische zaken. Denk hierbij aan ondersteuning van administratieve processen 

rondom bijvoorbeeld de contributie. 
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Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u 
vragen: voornamen, achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, naam en 
telefoonnummer van een contactpersoon in geval van nood, geboortedatum, geboorteplaats, 
nationaliteit, IBAN rekeningnummer, (waar van toepassing), studierichting, onderwijsinstelling, 
studentnummer, bewijs van inschrijving bij uw onderwijsinstelling en medisch relevante 
gegevens en dieetwensen. 
 
Bij het niet verstrekken van persoonsgegevens kan de betrokkene geen overeenkomst 
aangaan met Orionis. 
 
Het verstrekken van persoonsgegevens 
De persoonsgegevens worden alleen binnen Orionis verwerkt, behoudens de volgende 
uitzonderingen: 

- Deelname van leden aan activiteiten die georganiseerd worden door een andere partij 
dan Orionis; 

- Op verzoek van en bij het verkrijgen van subsidiëring van instellingen zoals de 
Studentensport Amsterdam (SSA), de Amsterdamse kamer van Verenigingen (AkvV) 
en de onderwijsinstellingen van Amsterdam; 

- Het aanvragen van een bestuursbeurs, waarbij de namen en studentnummers van 
leden met de beurs verstrekkende instelling worden gedeeld; 

- Het melden van incidenten, waarbij naam en studentnummer in combinatie met de aard 
van het incident worden gemeld aan de AkvV en de onderwijsinstelling waar het lid bij 
is aangesloten; 

- Zoals vereist door het Watersportverbond, zodat Orionis leden ingeschreven kunnen 
worden bij het Watersportverbond. Dit dient te gebeuren omdat Orionis lid is van het 
Watersportverbond, en daarmee zijn haar leden dat ook. 
 

Orionis zal de persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins 
commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming. Orionis 
verstrekt alleen de persoonsgegevens aan derden die minimaal noodzakelijk zijn voor het 
vooraf bepaalde doel omdat Orionis streeft naar minimale gegevensuitwisseling. Waar 
mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens uitgewisseld. 
 
Beëindiging lidmaatschap 
Omdat de gevraagde persoonsgegevens nodig zijn voor het functioneren van Orionis is 
verwijdering van de persoonsgegevens enkel mogelijk bij opzegging van het 
verenigingslidmaatschap. Bij opzegging van het verenigingslidmaatschap kan een lid 
aangeven wat zijn/haar voorkeur is met betrekking tot het bewaren van persoonsgegevens. 
 
De opties daarin zijn: 

1. Orionis bewaart de naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN-
rekeningnummer, periode van lidmaatschap en de reden van uitschrijving van het 
scheidend lid voor toekomstige correspondentie. Ook worden de inschrijfformulieren 
voor evenementen van Orionis bewaard. Dit is in overeenstemming met de 
belastingwetgeving. Alle andere persoonsgegevens worden verwijderd; 
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2. Orionis bewaart de naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN-
rekeningnummer, periode van lidmaatschap en de reden van uitschrijving van het 
scheidend lid. Ook worden de inschrijfformulieren voor evenementen van Orionis 
bewaard. Dit is in overeenstemming met de belastingwetgeving. Er zal in de tussentijd 
geen contact onderhouden worden met de betreffende persoon. Alle 
persoonsgegevens worden na 7 jaar verwijderd. 

 
Rechten van de betrokkenen 
U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. In dit laatste 
geval wordt een eventueel lidmaatschap beëindigd. Hiervoor dient u contact op te nemen met 
de secretaris van het bestuur of in te loggen op het ledenportaal. 
 
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact 
opnemen met het bestuur. Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy 
bescherming. 
 
Website van derden 
U dient zich ervan bewust te zijn dat Orionis niet verantwoordelijk is voor het privacyverklaring 
van andere sites, die via een link op onze website beschikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via 
onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer 
van die andere website te raadplegen. 
 
Wijzigen privacyverklaring 
Het bestuur der A.S.Z.V. Orionis kan zijn privacyverklaring wijzigen. Wilt u contact met het 
bestuur opnemen of heeft u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hierover kan 
dit via de onderstaande contactgegevens: 
 
Amsterdamse Studentenzeilvereniging Orionis  
Science Park 306 
1098 XH Amsterdam 
bestuur@orionis.nl 
020 - 525 3717 
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