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Algemeen: 

S.V. Oxytoc hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. In deze 

privacyverklaring wil S.V. Oxytoc heldere en transparante informatie geven over hoe de vereniging 

omgaat met persoonsgegevens. 

 

S.V. Oxytoc gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. S.V. Oxytoc houdt zich in alle gevallen aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit 

brengt met zich mee dat de vereniging in ieder geval: 

 

- Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 

- Verwerking van persoonsgegevens beperkt tot gegevens die minimaal nodig zijn voor de 

doeleinden waarvoor deze verwerkt worden; 

- Vraagt om uw schriftelijke toestemming als S.V. Oxytoc deze nodig heeft voor de verwerking 

van uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn en worden genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeeft aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de 

doeleinden waarvoor deze gegevens verstrekt zijn; 

- Zorgt dat u op de hoogte bent van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u daarop wil 

wijzen en deze ook wil respecteren. 

S.V. Oxytoc is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u na het 

doornemen van dit document vragen heeft hierover, kunt u contact opnemen middels de 

contactgegevens die in dit document vermeld zijn. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de 

website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl  

  



Artikel 1 – wettelijke bepalingen: 

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens:  

Oxytoc, gevestigd te M.H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede, KvK-nummer: 58815406 

 

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens: 
Alle leden hebben bij aanmelding voor een lidmaatschap bepaalde gegevens overhandigd aan S.V. 

Oxytoc, waaronder persoonsgegevens. Wij verwerken niet altijd alle gegevens. Hetgeen wat S.V. 

Oxytoc verwerkt is afhankelijk van diensten en functionaliteiten waar elk lid gebruik van wenst te 

maken.  

- Bij inschrijving van het lidmaatschap verwerkt S.V. Oxytoc van ieder lid de volgende gegevens: 

 

a. Voornaam 

b. Tussenvoegsel 

c. Achternaam 

d. Voorletters 

e. Geslacht 

f. Adresgegevens 

g. Telefoonnummer 

h. E-mailadres 

i. Geboortedatum 

j. Studentnummer 

k. Opleiding 

l. IBAN en/of BIC-nummer 

m. Naam en locatie van de bank 

n. De inschrijfdatum van het lid 

o. Het type-lid 

 

 

- Bij inschrijving van een activiteit verwerkt S.V. Oxytoc van ieder lid gegevens, waaronder 

persoonsgegevens. S.V. Oxytoc vraagt bij een activiteit alleen noodzakelijke gegevens op. Deze 

gegevens zullen voor administratieve en financiële doeleinden verwerkt worden. 

Persoonsgegevens zullen aan derden versterkt worden, mits dit noodzakelijk is om de activiteit te 

kunnen laten plaatsvinden 

  



Artikel 3 - Doel van de verwerking 
S.V. Oxytoc verzamelt uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegeven worden verwerkt 

voor: 

- Onze ledenadministratie 

- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen 

- Informatieverstrekking in de vorm van gerichte activiteiten, nieuwsbrief, informatie over uw 

lidmaatschap en verdere informatie verstrekkingen 

- Het incasseren van kosten die gemaakt zijn door het lid, middels deelname aan diensten die de 

vereniging aanbiedt. 

 

Artikel 4 - Ledendatabase 
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronische) database. 

Deze ledendatabase is versleuteld opgeslagen en volledige toegang tot deze ledendatabase blijft 

beperkt tot het gehele zittende bestuur. Het bestuur kan een lid machtigen om toegang te krijgen tot 

deze database, mits hiervoor een privacyverklaring is ondertekend. 

 

Artikel 5 - Gegevensuitwisseling met derden 
S.V. Oxytoc zal persoonsgegevens aan derden verstrekken in de volgende gevallen: 

- Wanneer zij dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld als de politie hierom vraagt. 

- Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doelen. 

- Voor identificatie van personen bij excursies, lezingen en workshops. 

S.V. Oxytoc zal in alle gevallen afspraken maken met de derden om de beveiliging van uw 

persoonsgegevens te waarborgen. S.V. Oxytoc zal in andere gevallen geen persoonsgegevens 

verstrekken aan derden, tenzij u hiervoor schriftelijk toestemming heeft afgegeven. 

 

Artikel 6 – Portretrecht 
S.V. Oxytoc behoudt het recht voor het maken en publiceren van beeldmateriaal, die middels 

machtiging van het aanmeldformulier is verkregen. Deze machtiging geldt tot wederopzegging door 

het lid. Wederopzegging van de machtiging tot het maken en publiceren van beeldmateriaal kan 

gedaan worden door te mailen naar Privacy@svoxytoc.nl . De wederopzegging is alleen geldig 

wanneer deze schriftelijk verstuurd wordt en geldt niet met terugwerkende kracht. S.V. Oxytoc stelt 

zich niet aansprakelijk voor (ongewenst) hergebruik van beeldmateriaal dat voortvloeit uit publicatie. 

 

Artikel 7 - Bewaartermijn gegevens 
S.V. Oxytoc bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze 

verstrekt zijn en zoals deze bij wet is bepaald.  
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Artikel 8 – beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de 

persoonsgegevens van onze leden te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo worden er de 

volgende maatregelen getroffen: 

- Alle personen die namens S.V. Oxytoc van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 

aan een geheimhouding daarvan. 

- Onze systemen zijn beveiligd met wachtwoorden. 

- Persoonsgegevens worden geëncrypt als daar aanleiding toe is 

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten 

- De bestuursleden zijn op de hoogte van de AVG en zijn geïnformeerd over het belang van de 

bescherming van persoonsgegevens. 

 

Artikel 9 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van een rectificatie of wissing 

van zijn persoonsgegevens. Tevens heeft elk lid recht om tegen de verwerking van persoonsgegevens 

bezwaar te maken en recht om bezwaar te maken tegen gegevensoverdraagbaarheid. Deze rechten 

kunt u uitoefenen door contact met privacy@svoxytoc.nl op te nemen. 

Bij ieder verzoek dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft 

gezet, bijgevoegd te worden. Bij een verzoek dient ook vermelding van het adres waarop met u 

contact kan worden opgenomen bijgevoegd te worden. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, 

krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van 

de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. Wanneer er voor 

verlenging gekozen wordt, wordt dit u schriftelijk medegedeeld. 

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht 
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van 

S.V. Oxytoc is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens 

wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

Artikel 11 – Wijzigingen 
Wijzigingen op bovengenoemde voorwaarden zullen schriftelijk bekend gemaakt worden door het 

bestuur. 
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Artikel 12 – Contact 
Voor verzoeken, vragen of informatie omtrent deze privacyverklaring kunt u zich richten tot: 

 

S.V. Oxytoc 

M.H. Tromplaan 28 

7513 AB Enschede 

Kantoor S4.17 

KvK: 58815406 

e-mail: privacy@svoxytoc.nl 

telefoon: 088-0196865 
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