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Introductie

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid
om uw privacy te beschermen. In dit document laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u lid bent
van de Alumnivereniging Econometrie VU, waarom we deze gegevens verzamelen en voor welke doeleinden
de gegevens gebruikt worden.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Alumni vereniging Econometrie VU (hierna: Extrie).
U dient zich ervan bewust te zijn dat Extrie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites
en bronnen die op de sites ‘www.extrie.nl’ en ‘www.kraket/extrie.nl’ of op subdomeinen hiervan genoemd
kunnen worden.

Extrie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Extrie houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam
om dit beleid periodiek te raadplegen.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een lidmaatschap bij Extrie, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.
Deze gegevens worden door Extrie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

• Administratieve doeleinden;

• Contact met u opnemen en informatie verschaffen;

• Verstrekken van een lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Extrie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Naam;

• Telefoonnummer;

• E-mailadres;

• Inloggegevens;

• Studie;

• Geslacht;

• Type lidmaatschap;



• Jaar van afstuderen;

• Academische graad.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Extrie of die van een derde partij. De gegevens
die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten
van Extrie. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Extrie geen lidmaatschap verstrekken.

Uw persoonsgegevens worden door Extrie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de
volgende periode:

• Gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Na deze periode zullen de persoonsgegevens alleen in de
financiële administratie voor maximaal zeven jaar bewaard blijven.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven
in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk
is voor uitvoering van de eerder beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• Het versturen van de nieuwsbrief en andere mailingen;

• Het verzorgen van de internetomgeving.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben
afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken,
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben
verkregen.

Bewaartermijn

Extrie zal persoonsgegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn
verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Extrie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Voorbeelden van deze maatregelen zijn:

• Alle personen die namens Extrie uw gegevens kunnen inzien, moeten zich houden aan een geheimhouding
van de gegevens;

• Het domein van Extrie is beveiligd tegen hacken door middel van een SSL beveiligingscertificaat;

• Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen, bijvoorbeeld de database
gekoppeld aan ons domein en google services;

• De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk.



Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren.
Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt
het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op
eigen beveiligde servers van Extrie of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren
met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze leden, zodat wij onze
diensten hierop kunnen afstemmen.

De websites ‘www.extrie.nl’ en ‘www.kraket.nl/extrie’ maken gebruik van “cookies” (tekstbestanden die
op uw computer worden geplaatst) om zo te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookies
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde
servers van Extrie of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de
website gebruikt, en daarmee de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

Rechten

U heeft het recht tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die wij van u
bezitten. Daarnaast heeft u het recht op beperking van en bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht
van u direct aan een andere partij. U kunt gebruik maken van deze rechten door hiervoor een verzoek in
te dienen via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor
geven aan deze verzoeken. De gegevens die wij van u verwerken zijn de minimaal benodigde gegevens voor
het aanbieden van de diensten van Extrie. Het beperken van of bezwaar maken tegen het verwerken van uw
gegevens kan leiden tot een uitsluiting van lidmaatschap van Extrie.

Indien u toestemming heeft gegeven tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan heeft u altijd het
recht om deze toestemming in te trekken.

Vragen en klachten

Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Daarnaast verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen als u een klacht heeft over de verwerking
van uw persoonsgegevens. Zo hopen wij samen tot een oplossing te komen. U heeft altijd het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Alumnivereniging Extrie
Valkhof 111
1082VE, Amsterdam
info@extrie.nl


