
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 

 

 

PRIVACY VERKLARING 
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Dit is de privacyverklaring van alumnivereniging Ex Duplo (hierna: Ex Duplo), 
gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 24391359. 

Ex Duplo verwerkt gegevens van haar leden. In deze privacyverklaring informeren 
wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw 
privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten 
via de website) van Ex Duplo. Deze verklaring geeft per onderwerp de meest 
relevante informatie. Ex Duplo gaat op zorgvuldige wijze met uw 
persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Indien u lid wordt van Ex Duplo geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw 
persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om 
het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie. 

1. Verantwoordelijke 

Ex Duplo kwalificeert zich ten aanzien van haar werkzaamheden als 
verwerkingsverantwoordelijke. De secretaris is in het bijzonder verantwoordelijk en 
is te bereiken via: bestuur@exduplo.nl. 

2. Wanneer verzamelt Ex Duplo persoonsgegevens? 

2.1  Ex Duplo verzamelt persoonsgegevens wanneer u: 

2.1.1  lid wordt bij Ex Duplo door middel van een inschrijfformulier; 

2.1.2 uzelf inzet in een functie als commissie- of bestuurslid van de 
vereniging; 

3. Welke persoonsgegevens verzamelt Ex Duplo? 

3.1  Ex Duplo verzamelt de volgende persoonsgegevens: 

3.1.1  Naam; 

3.1.2  Woonadres, telefoonnummer en e-mailadres; 

3.1.3  Geboortedatum; 

3.1.4  IBAN-nummer en overige bankgegevens; 
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3.1.5  Studieprogramma, startjaar, en afstudeerjaar; 

3.1.6  Afgeronde bachelor(s) en master(s); 

3.1.7  Eventuele bestuurs- en commissiefuncties; 

4. Waarvoor gebruikt Ex Duplo deze persoonsgegevens? 

4.1  Deze persoonsgegevens gebruikt Ex Duplo (al dan niet) om: 

4.1.1  Naam: om u te identificeren als lid; 

4.1.2  Woonadres, telefoonnummer, e-mailadres: om u te contacteren; 

4.1.3 Geboortedatum: om gerichter leden te kunnen contacteren en een 
beter overzicht te krijgen van de leden; 

4.1.4 IBAN-nummer en overige bankgegevens: om de jaarlijkse contributie 
te innen voor Ex Duplo; 

4.1.5 Studieprogramma, startjaar en afstudeerjaar: om gerichter leden te 
kunnen contacteren en een beter overzicht te krijgen van de leden; 

4.1.6 Afgeronde bachelor(s) en master(s): om gerichter leden te kunnen 
contacteren en een beter overzicht te krijgen van de leden; 

4.1.7 Eventuele bestuurs- en commissiefuncties: om gerichter leden te 
kunnen contacteren en een beter overzicht te krijgen van de leden; 

5. Foto’s en video’s. 

Tijdens Ex Duplo-evenementen is het mogelijk dat we foto’s of video’s maken. Dit is 
grafisch materiaal dat we alleen gebruiken voor promotie via sociale media 
(Facebook, Instagram), onze website en fysieke media. Mocht u bezwaar hebben 
tegen een foto/video waar u opstaat, kunt u contact opnemen met 
bestuur@exduplo.nl. 

6.  Informatie, toegang, rectificatie en bezwaar 

6.1  U kunt contact opnemen via bestuur@exduplo.nl voor: 

6.1.1 Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens 
verwerken; 

6.1.2  Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 
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6.1.3 Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u 
verwerken; 

6.1.4   Rectificatie van onjuiste gegevens van u; 

6.1.5  Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ons. 

 
7. Derden 
Uw naam volgens 3.1.1. wordt gedeeld met studievereniging In Duplo, vereniging 
voor mr.drs.-studenten (hierna: In Duplo). Dit om In Duplo inzicht te geven in haar 
alumnibeleid. Daarnaast worden in beginsel geen gegevens gedeeld met derden, 
behalve als een daarvoor bevoegde instantie (zoals de Belastingdienst of de 
Autoriteit Persoonsgegevens) daar een beroep op doet. 
 
8. Uitschrijving 
Wanneer u zich uitschrijft, worden bijna al uw gegevens uit onze databases 
verwijderd. Alleen uw naam en e-mailadres zullen tien jaar behouden blijven. U kan 
een verzoek doen om ook deze gegevens te verwijderen door contact op te nemen 
met bestuur@exduplo.nl. 
 

9. Beveiliging van gegevens 

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om 
ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we 
geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de informatie die we 
online verzamelen te beschermen en te beveiligen. Als er een vorm van een inbreuk 
in de persoonlijke gegevens is die invloed op u heeft, dan wordt u dat gemeld 
zonder onnodige vertraging. Wilt u meer weten over uw rechten, in het bijzonder uw 
recht op verzet, klik dan op de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-
privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen 
 

10. Wijzigingen privacybeleid en andere vragen 

Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de 

toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacyverklaring 
regelmatig te bestuderen. Grote wijzigingen zullen wij u uiteraard per mail 
mededelen. Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of 
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opmerkingen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met Ex Duplo via 
bestuur@exduplo.nl. 


