
Privacyvoorwaarden Studievereniging Sociëtas  

Ieder potentieel lid dient voorafgaand aan het lidmaatschap van Sociëtas 

akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden zoals beschreven in dit document.   

  

1. Sociëtas slaat de volgende gegevens op in het ledenbestand: uw naam, 

emailadres, geslacht, studentnummer, telefoonnummer en het jaar waarin 

u begonnen met uw studie sociologie. Deze gegevens zijn enkel beschikbaar 

voor de bestuursleden van de vereniging.   

  

2. Uw mailadres zal gebruikt worden voor de promotie van activiteiten en het 

geven van algemene updates omtrent de vereniging en/of uw lidmaatschap.  

  

3. Uw mailadres kan gebruikt worden voor reclame en/of vacatures van 

partners van de vereniging.   

  

4. Wanneer u een machtigingsformulier getekend heeft, zullen deze gegevens 

gebruikt worden voor de afschrijvingen van de kosten door deelname aan 

activiteiten.   

  

5. Aan het eind van het lidmaatschap, dus wanneer u stopt met de studie 

sociologie, zal u gevraagd worden of u alumnilid van de vereniging wil 

worden. Zo niet, dan zullen uw gegevens uit het ledenbestand verwijderd 

worden.   

  

6. Wanneer u plaats neemt in een commissie of structuur, kunnen uw naam, 

en eventueel een foto, gebruikt worden op de website, almanak of andere 

mediakanalen.  

  

7. Tijdens alle activiteiten worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s worden in de 

besloten Facebookgroep Sociëtasleden en op de Google Drive van het e-

mailadres societas@rug.nl geplaatst dat met leden is gedeeld. Daarnaast is 

het mogelijk dat er foto’s op de volgende mediakanalen geplaatst worden: 

de externe Facebookpagina Studievereniging Sociëtas, de Instagrampagina 

svsocietas, het Snapchataccount svsocietas, de LinkedInpagina 

Studievereniging Sociëtas, de website www.societasonline.nl, de 

nieuwsbrief en de jaarlijkse editie van de almanak. U kunt eventueel 

bezwaar indienen tegen een geplaatste foto bij de secretaris van het 

bestuur, bijvoorbeeld door te mailen naar secretarissocietas@rug.nl.   

  

8. Wanneer u bevriend wordt met onze Facebookpagina Ivan Gadourek, kan 

het zijn dat uw verjaardag op het bord in het verenigingshok de Bunker 

geschreven wordt.   

  

  



9. Eventueel kunnen persoonsgegevens uit een inschrijflijst voor een activiteit 

doorgegeven worden aan derden. Dit zal enkel het geval zijn wanneer deze 

strikt relevant zijn voor de betreffende activiteit.   

10. Bij een inschrijving voor een activiteit gaat u er mee akkoord dat de 

gegevens worden verwerkt door de betreffende commissie die de activiteit 

organiseert en het verenigingsbestuur. Deze gegevens zullen slechts 

bewaard worden zolang ze relevant zijn. Bij voorkeur worden ze na de 

financiële afschrijving van de activiteit verwijderd.  

  


