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Bedrijfsgegevens 
Reünistenvereniging Van de Nijmeegse Studenten gezelligheidsvereniging Ovum Novum

St. Canisiussingel 38

6511TK Nijmegen

KvK: 40146884


Gegevensvastlegging 
Gegevens van personen worden enkel vastgelegd wanneer zij zich inschrijven als lid van de 
vereniging. Het doel van het vastleggen van deze gegevens is het kunnen onderhouden van 
contact en het innen van verschuldigde contributie. Gegevens buiten contact- dan wel 
betaalgegevens worden op vrijwillige basis aangeleverd. Dit zijn enkel gegevens die helpen bij het 
onderscheiden van leden, bijvoorbeeld: van welke verbanden waren zij lid of welk beroep oefenen 
zij uit.


De gegevens die wij verzamelen zijn enkel degenen die ingevoerd worden tijdens het inschrijven 
voor de vereniging. Deze zijn te zien op https://www.rvon.nl/wordlid. De volgende gegevens zijn 
benodigd bij inschrijving:

Voornaam - Achternaam - E-mailadres - Straat - Huisnummer - Postcode - Stad - Land - Mobiel 
telefoonnummer - Jaarclub - IBAN rekeningnummer - t.n.v. rekeningnummer


De volgende gegevens zijn optioneel bij inschrijving of op een later moment:

Tussenvoegsel - Toevoeging - Provincie - Geboortedatum - Genootschap - Verticale

 


Delen van gegevens 
Gegevens van leden worden niet gedeeld met andere partijen dan de websites e-boekhouden.nl 
en mailchimp.com. Binnen het reünistenbestuur hebben enkel de secretaris en de 
penningmeester toegang tot het ledenbestand, respectievelijk om contact op te kunnen nemen 
dan wel te kunnen factureren. Wanneer men zich via de website aanmeldt voor een evenement, 
wordt de naam gedeeld met de commissie die de activiteit organiseert. Dit is enkel bedoeld om bij 
te kunnen houden wie wel/niet aanwezig (mogen) zijn.


E-boekhouden  
Deze website wordt gebruikt om geautomatiseerd facturen op te stellen i.v.m. de contributie. We 
zijn aan het onderzoeken of we de volledige ledenadministratie hiernaar over kunnen zetten. e-
boekhouden.nl voldoet aan de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG), zoals te lezen in de algemene voorwaarden.


MailChimp 
Deze website wordt gebruikt om de regelmatige nieuwsbrieven naar de leden te versturen, 
hiervoor worden het e-mailadres en de naam gedeeld. Meer informatie is te vinden in de 
verwerkersovereenkomst van MailChimp.  


https://www.rvon.nl/wordlid
http://e-boekhouden.nl
http://mailchimp.com
http://e-boekhouden.nl
http://e-boekhouden.nl
https://www.e-boekhouden.nl/algemene-voorwaarden
https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/


Bewaren van gegevens 
We bewaren gegevens van leden voor ten minste de duur van het lidmaatschap. Gegevens van 
oud-leden bewaren wij tot twee verenigingsjaren, tenzij we eerder verzocht worden ze te 
verwijderen. 


Het ledenbestand is momenteel een Excelbestand dat versleuteld is met een sterk wachtwoord. 
Het bestand is enkel opgeslagen op de computer van de secretaris, die ook als enige bekend is 
met het wachtwoord. De komende tijd bekijken wij de mogelijkheden de ledenadministratie over 
te brengen naar e-boekhouden.nl, dat ook gebruikt wordt voor de facturen.


Rechten 
Inzage, correctie, verwijderen, dan wel meenemen van de eigen persoonsgegevens kan altijd 
verzocht worden. Dit kan door contact op te nemen met de secretaris via info@rvon.nl. Klachten 
indienen kan ook via deze weg, net als het intrekken van verleende toestemming. Dit laatste heeft 
de vorm van een uitschrijving voor de vereniging, die effectief wordt per 1 september van het 
opvolgende jaar.


http://e-boekhouden.nl
mailto:info@rvon.nl

