


Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Pleitgenootschap Rota Carolina (hierna: Rota Carolina), gevestigd te Nijmegen en ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09127276. Het doel van
deze verklaring is het streven te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening
Persoonsgegevens. In deze verklaring bevindt zich uitleg met betrekking tot gegevens die Rota
Carolina verzamelt van haar leden (hierna: “de leden”) en haar alumni (hierna: “de alumni”),
tezamen aangeduid als de betrokkene(n). Rota Carolina verzamelt of gebruikt geen informatie
voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze verklaring, tenzij hier
van tevoren toestemming voor is gegeven.

Artikel 1. Te verzamelen persoonsgegevens
1. Rota Carolina verzamelt persoonsgegevens van de leden en alumni vanaf het moment

dat zij zich inschrijven als dusdanig.
2. Rota Carolina verzamelt van de leden de volgende persoonsgegevens:

a. Voor- en achternaam;
b. Geboortedatum;
c. Geslacht;
d. Telefoonnummer;
e. Woonplaats;
f. E-mailadres;
g. Studentnummer;
h. Studiefase.

3. Rota Carolina verzamelt van de alumni de volgende persoonsgegevens:
a. Voor- en achternaam;
b. Geslacht;
c. E-mailadres.

Artikel 2. Doel verzamelen persoonsgegevens
1. Rota Carolina gebruikt de in artikel 1, tweede lid, genoemde persoonsgegevens met het

volgende doel:
a. Voor- en achternaam: om het lid te kunnen identificeren;
b. Geboortedatum: om te bepalen of een lid jonger of ouder is dan 18 jaar, wat van

belang is voor de toepassing van de wet;
c. Geslacht: om te bepalen of een lid met meneer, mevrouw of anderszins

aangesproken dient te worden bij correspondentie;
d. Telefoonnummer: om in contact te komen in geval van nood, voor verheldering

van onduidelijkheden en vragen en om vanwege of namens het bestuur
mededelingen te doen in de WhatsAppgroep(en) van Rota Carolina;

e. Woonplaats: om bij het plannen van activiteiten rekening te houden met de
hoeveelheid leden die buiten Nijmegen woont;

f. E-mailadres: om in contact te komen, mededelingen te doen en uitnodigingen te
versturen;

g. Studentnummer: om te duiden of een persoon voldoet aan de statutaire eisen voor
het lidmaatschap van Rota Carolina;

h. Studiefase: om onderscheid te maken tussen de jaarlagen van de leden, hetgeen
van belang is voor het bereiken van het statutaire doel gedurende alle (formele)
activiteiten.

2. Rota Carolina gebruikt de in artikel 1, derde lid, genoemde persoonsgegevens met het
volgende doel:

a. Voor- en achternaam: om de alumnus te kunnen identificeren;



b. Geslacht: om te bepalen of een lid met meneer, mevrouw of anderszins
aangesproken dient te worden bij correspondentie;

c. E-mailadres: om in contact te komen, mededelingen te doen en uitnodigingen te
versturen.

Artikel 3. Grondslag
1. De grondslag voor het verwerken van de in artikel 1, tweede en derde lid, genoemde

persoonsgegevens is telkens uitdrukkelijke, actieve toestemming. Deze toestemming kan
te allen tijde door de betrokkene weer worden ingetrokken.

2. De leden die ten tijde van publicatie van deze verklaring nog niet de in lid 1 bedoelde
toestemming hebben gegeven voor het verwerken van de persoonsgegevens zullen om
toestemming worden gevraagd via een e-mail.

3. Toekomstige leden en alumni zullen de in lid 1 bedoelde toestemming geven bij hun
inschrijving als lid of alumnus; slechts wanneer zij deze toestemming hebben gegeven,
worden zij ingeschreven als lid of alumnus.

4. In de gevallen genoemd in artikel 4 lid 1 en artikel 5 lid 1 is dit artikel niet van
toepassing.

Artikel 4. Delen van gegevens met derden
1. Rota Carolina kan persoonsgegevens van betrokkenen aan derden verstrekken. Rota

Carolina deelt gegevens van betrokkenen met zo min mogelijk externe partijen.
Gegevens van betrokkenen kunnen in ieder geval worden aan derden worden verstrekt
om de statutaire doeleinden te realiseren, voor een efficiënte bedrijfsvoering of wanneer
een ander gewichtig doel daarom vraagt. In het laatste geval worden betrokkenen
daarvan op de hoogte gebracht.

2. Rota Carolina gebruikt diverse software en technologieën afkomstig van derden. Deze
technologieën zijn verbonden met het internet. Rota Carolina verwerkt
persoonsgegevens met behulp van deze software en technologieën ten bate van onder
andere een efficiënte boekhouding en (financiële) administratie, beleidsvoering en
communicatie met betrokkenen. De achterliggende externe partijen kunnen deze
persoonsgegevens opslaan op hun servers. Deze staan mogelijk buiten de Europese Unie.
De grondslag voor deze verwerking is primair toestemming en subsidiair
gerechtvaardigd belang: zonder deze technologieën kan Rota Carolina in de hedendaagse
wereld niet meer functioneren. Bij de keuze om een nieuwe technologieën te gaan
gebruiken, neemt Rota Carolina het privacybelang van haar betrokkenen in acht. De
programma’s met gegevensverwerking waarvan Rota Carolina gebruik maakt zijn (niet
limitatief):

a. Diverse diensten van Wordpress
b. Diverse diensten van Google
c. Conscribo
d. Mailchimp
e. Vimexx
f. Direct Admin
g. Diverse sociale media, zoals Facebook, Linked-In & Instagram
h. WeTransfer
i. Zoom

3. De Radboud Universiteit en bijbehorende organen kan de Rota Carolina om
persoonsgegevens van leden vragen. Rota Carolina verstrekt deze met inachtneming van
lid 1.

4. Voor de aanmelding en deelname aan landelijke pleitwedstrijden kunnen externe
instanties persoonsgegevens van de deelnemers verlangen. Hierbij gaat het om andere
juridische of pleitgerelateerde instanties, zoals de organiserende verenigingen en de



plaatselijke universiteit. De grondslag voor het verstrekken van de in de eerste volzin
genoemde persoonsgegevens aan de organisatoren van landelijke pleitwedstrijden is het
uitvoeren van een overeenkomst waaraan de deelnemer zijn medewerking verleent. Rota
Carolina kan leden immers niet aan landelijke pleitwedstrijden laten deelnemen zonder
het verstrekken van hun persoonsgegevens aan de organisatoren van deze
pleitwedstrijden. Rota Carolina neemt hierbij lid 1 in acht.

5. Externe instanties kunnen bij subsidieaanvragen persoonsgegevens van betrokkenen
verlangen. Rota Carolina verstrekt deze met inachtneming van lid 1. De grondslag voor
het verstrekken van de in lid 1 genoemde persoonsgegevens aan subsidieverstrekkende
partijen is het gerechtvaardigd belang. Rota Carolina zou immers onnodig veel kosten
maken, indien zij geen subsidie aanvraagt.

6. In geval van lid 3, 4 en/of 5, worden de betrokkenen binnen een redelijke termijn van
verwerking op de hoogte gebracht.

Artikel 5. Afbeeldingen
1. Tijdens de activiteiten van Rota Carolina worden foto’s gemaakt waar leden of alumni

identificeerbaar op kunnen staan. Deze afbeeldingen kunnen op de website van Rota
Carolina worden geüpload. De afbeeldingen kunnen daarnaast worden gebruikt op de
sociale media van Rota Carolina. De sociale media bestaan uit Facebook, Instagram en
LinkedIn. Deze kanalen zijn openbaar. Afbeeldingen worden gefilterd voordat ze
worden geplaatst.

2. De grondslag voor het plaatsen van deze afbeeldingen is het gerechtvaardigd belang. Het
is voor Rota Carolina van belang om afbeeldingen van activiteiten openbaar te maken.
Op deze manier kan iedereen volgen welke activiteiten er worden georganiseerd en dit
kan leden aantrekken en activeren. Het is voor Rota Carolina praktisch gezien lastig om
telkens aan iedere persoon die zichtbaar is op de gemaakte afbeeldingen toestemming te
vragen voor publicatie van de afbeelding.

3. Tegen publicatie van een afbeelding is bezwaar in de zin van artikel 8 mogelijk.

Artikel 6. Bewaartermijn persoonsgegevens
1. Rota Carolina bewaart de in artikel 1 genoemde persoonsgegevens gedurende het

lidmaatschap of alumnusschap en bewaart deze niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, maar tot uiterlijk één jaar
na de uitschrijving als lid of alumnus. De persoonsgegevens worden in elk geval
bewaard na einde lidmaatschap of alumnusschap, indien de betrokkene schuldenaar is
van Rota Carolina.

2. Tevens worden de in artikel 1 genoemde persoonsgegevens verwijderd bij intrekking van
de in artikel 3 genoemde toestemming, behoudens andere grondslag voor het rechtmatig
verwerken van deze persoonsgegevens.

Artikel 7. Meldplicht datalek
Rota Carolina heeft een meldplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens als sprake is van een
datalek. Het doel hiervan is om te zorgen dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens
en dat de beveiliging hiervan in orde is. Er is sprake van een datalek als verlies of onrechtmatige
verwerking van persoonsgegevens zoals boven beschreven plaatsvindt. Betrokken leden of
alumni worden van een eventueel datalek op de hoogte gesteld, indien het waarschijnlijk is dat
de inbreuk ongunstige gevolgen heeft voor diens persoonlijke levenssfeer.



Artikel 8. Informatie, inzage, en bezwaar
1. Iedere betrokkene kan contact opnemen met Rota Carolina via bestuur@rotacarolina.nl

voor:
a. meer informatie over de wijze waarop Rota Carolina persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die Rota Carolina met betrekking tot het

desbetreffende lid of de desbetreffende alumnus verwerkt;
d. een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering van de persoonsgegevens

die Rota Carolina verwerkt met betrekking tot het desbetreffende lid of de
desbetreffende alumnus ;

e. bezwaar tegen het gebruik van gegevens van het desbetreffende lid of de
desbetreffende alumnus door Rota Carolina.

2. Iedere betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Artikel 9. Wijzigingen
Deze privacyverklaring is aan verandering onderhevig. Het wordt leden en alumni dan ook
aangeraden de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Drastische veranderingen in de
privacyverklaring kunnen niet tussentijds worden aangepast, tenzij voorafgaand aan de
verandering toestemming is gevraagd aan de leden en/of de alumni.

Verantwoording van wijzigingen
- 14 september 2021 (wijziging door Joske Wein, secretaris 2021-2022)

De tekst van de privacyverklaring is inhoudelijk ingrijpend gewijzigd, met name art. 4
van deze privacyverklaring. De tekst is verder verduidelijkt en de regeling voor het delen
van de gegevens met derden is gepreciseerd, gelet op de recente ontwikkelingen in
Duitsland rondom servers buiten de EU. De wijziging van art. 4 codificeert bestaand
beleid van voorgaande besturen, welke het tweeëndertigste bestuur overneemt. Deze
codificatie brengt geen enkele inhoudelijke beleidswijziging met zich.
Verder worden leden en alumni nu conform de AVG gewezen op hun klachtrecht bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
De tekst is voorgelegd ter goedkeuring aan het bestuur.
Deze aanpassing zal worden medegedeeld aan de betrokkenen.

- 14 september 2020 (wijziging door Robin Hermans, secretaris 2020-2021)
Na de bestuursoverdracht in juni 2020 is de privacyverklaring op enkele punten herzien.
Zo is de tekst verder gepreciseerd om deze beter te laten aansluiten bij het wettelijk
systeem, de tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en maatschappelijke
opvattingen. Verder is acht geslagen op de link tussen de verzamelde persoonsgegevens
en de doelen waarvoor zij worden verwerkt. Het kandidaatsbestuur keurt deze
wijzigingen goed. Voor deze aanpassing zal mededeling worden gedaan aan de leden.
Het privacybeleid is in essentie niet veranderd

- 2 juli 2020 (wijziging door Robin Hermans, secretaris 2020-2021)
Bij de bestuursoverdracht in juni 2020 is de privacyverklaring op enkele punten herzien.
Zo is de tekst verder gepreciseerd om deze beter te laten aansluiten bij het wettelijk
systeem, de tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en maatschappelijke
opvattingen. Verder is acht geslagen op de link tussen de verzamelde persoonsgegevens
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en de doelen waarvoor zij worden verwerkt. Het kandidaatsbestuur keurt deze
wijzigingen goed.
Voor deze aanpassing zal mededeling worden gedaan aan de leden. Het privacybeleid is
in essentie niet veranderd.

- 10 februari 2020 (wijziging door Thijmen van Hoorn, secretaris 2019-2020)
Nadat deelnemers aan een landelijke pleitwedstrijd hun ongenoegen uitten over de
onduidelijkheid over het verstrekken van hun persoonsgegevens aan derden, is een
regeling opgesteld omtrent het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. Artikel 4
is toegevoegd.
Voor deze aanpassing is geen mededeling gedaan aan de leden. Het privacybeleid
omtrent de deelnemers aan landelijke pleitwedstrijden treft immers alleen deze
deelnemers. Deze deelnemers zijn wel op de hoogte gebracht van de aanpassing.

- 5 december 2019 (wijziging door Thijmen van Hoorn, secretaris 2019-2020)
Na aankondiging van alumnibeleid is een regeling opgesteld m.b.t. de persoonsgegevens
van deze alumni. Artikel 1 lid 3 en artikel 2 lid 2 zijn toegevoegd. Er zijn tekstuele
aanpassingen gedaan in de Privacyverklaring om overal waar “lid” stond, ook
desgewenst “alumni” toe te voegen.
Voor deze aanpassing is geen toestemming gevraagd aan de leden. Het privacybeleid
omtrent de alumni treft hun persoonsgegevens immers niet. Mede in het kader van een
efficiënte informatievoorziening is tevens geen mededeling van de wijziging gedaan aan
de leden.

- 14 oktober 2019 (wijziging door Thijmen van Hoorn, secretaris 2019-2020)
De Privacyverklaring is opgesteld en gepubliceerd. Aan ieder lid is medegedeeld dat er
een Privacyverklaring bestaat en waar zij deze kunnen vinden.


