
Privacyverklaring

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Societas Studiosorum Reformatorum 
Roterodamensis en de Rotterdamse Studenten Sociëteit “Koinoonia” (hierna: SSR-R) 
aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. SSR-R is statutair
gevestigd op de Mauritsweg 29B, 3012 JS te Rotterdam en staat ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel 40341140. SSR-R is per e-mail te 
bereiken via info@ssrr.nl en telefonisch via +31 (0)10 414 3256.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe SSR-R omgaat met de verwerking van 
de persoonsgegevens. 

Definities

Persoonsgegevens worden gekwalificeerd als alle informatie over een 
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon als identificeerbaar wordt 
beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, 
met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een 
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer 
elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, 
economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 
Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt op basis van een wettelijke 
grondslag.

SSR-R kwalificeert als zogenaamde SSR-R omdat zij de doelen van de verwerking en 
de middelen waarmee de verwerking plaatsvindt, vaststelt. Met het Verwerken van 
Persoonsgegevens wordt iedere bewerking of een geheel van bewerkingen met 
betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet 
uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, 
ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, 
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze 
ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen 
van gegevens.

In deze privacyverklaring wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) 
persoonsgegevens van jou worden verzameld op basis van welke grondslagen en voor 
welke doelen deze worden gebruikt.

SSR-R behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige 
privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 oktober 2018. De nieuwste versie 
van deze privacyverklaring is beschikbaar op de website: http://ssrr.nl.  

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van onze website(s), zowel
leden als niet-leden. Deze privacyverklaring vraag niet om uw instemming voor de 
verwerking van Persoonsgegevens maar is erop gericht uw in te lichten welke 
gegevens er van worden verwerkt en op basis waarvan. Indien een verwerking op 
toestemming is gebaseerd zal SSR-R hierom op afzonderlijke wijze verzoeken. 



Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van 
Persoonsgegevens

Lidmaatschap
In de eerste plaats worden Persoonsgegevens verwerkt als u met ons een 
overeenkomst sluit hoofdzakelijk in het geval van lidmaatschap bij SSR-R. In dat geval 
worden de volgende gegevens van u verwerkt om uitvoering te geven aan de 
overeenkomst van uw lidmaatschap namelijk NAW-gegevens, bankrekeningnummer, 
email adres, studiegegevens en geboortedatum (als u jonger bent dan 18).

In het kader van het bijhouden van de interne administratie zoals bijvoorbeeld een 
smoelenboek of almanak, kunt u toestemming geven voor het verwerken van foto’s, 
nevenactiviteiten, geboortedatum (als u ouder bent dan 18), geslacht, nationaliteit en 
eventuele andere gegevens die u ons zelf verstrekt met de toestemming deze te 
verwerken. SSR-R streeft er naar om een zo volledig mogelijke ledenadministratie te 
voeren en van elk lid een actueel en volledig account op de website te hebben.

Andere overeenkomsten
Indien u een andere overeenkomst met SSR-R aangaat dan zal SSR-R de daarvoor 
benodigde gegevens verwerken zoals NAW-gegevens, adres- en correspondentie 
gegevens, naam contactpersoon, functie, bankrekeningnummers.

Overig
De Persoonsgegevens van derden (zoals niet-leden, geïnteresseerden en 
websitebezoekers) zullen worden verwerkt gedurende de periode dat deze personen 
hiervoor instemming hebben verleend. Deze verwerking geschiedt op basis van 
toestemming van de betrokkene en ziet op de volgende categorieën 
Persoonsgegevens: NAW-gegevens, contactgegevens, studierichting, geboortedatum, 
browser, IP adres.

Bewaartermijnen
De Persoonsgegevens van leden worden opgeslagen tot het moment dat iemand geen 
lid meer is, of verzoekt dat deze gegevens worden verwijderd.

Overige Persoonsgegevens worden voor de duur van 5 jaar opgeslagen, tenzij SSR-R 
een gerechtvaardigd belang heeft om deze termijn te verlengen met het oog op de 
bescherming van haar rechtspositie in rechte of indien zij daartoe verplicht is uit 
hoofde van een op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Rechten
U hebt het recht op inzage in de SSR-R van u verwerkte Persoonsgegevens, de 
grondslagen, bewaartermijnen en (derde) ontvangers daarvan, alsmede het recht om 
uw toestemming voor bepaalde verwerking ten alle tijden in te trekken, te verzoeken 
om rectificatie van de Persoonsgegevens, beperking van een bepaalde verwerking en 
het wissen van de Persoonsgegevens.

Daarnaast hebben leden de mogelijkheid om hun eigen gegevens in te vullen, aan te 
vullen, te wijzigen of te verwijderen bij het inloggen op de website van SSR-R.
Indien u niet wenst om Persoonsgegevens aan SSR-R te verstrekken, is SSR-R niet in 
staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat SSR-R niet kan 
voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele 
nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de Persoonsgegevens liggen in het 
dergelijke geval bij u.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief van SSR-R door middel van de nieuwsbrief 
zelf, via het profiel van de leden of door een e-mail te zenden aan info@ssrr.nl.



Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U hebt zelf recht op inzage, 
rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw Persoonsgegevens 
overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om
misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om uzelf te 
identificeren. Indien u een account heeft op onze website, kan u zelf de door u 
verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Indien u een klacht wil indienen over SSR-R met betrekking tot het verwerken van uw 
Persoonsgegevens, dan kan u dit bij ons melden door een mail te sturen naar 
info@ssrr.nl. Ook kan u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer 
informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via de website van de Autoriteit 
Persoonsgegevens.

Cookies
SSR-R maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een 
stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer 
u de website van SSR-R bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via 
welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van 
toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken
om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, 
en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt SSR-R om 
een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. Indien u geen cookies 
accepteert kunt u geen gebruik maken van de website van SSR-R. 

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende cookies:
 Google Analytics wordt gebruikt om inzicht te krijgen in bezoekersstatistieken. 

Ingelogde leden worden niet gekoppeld aan Analytics bezoekers.
 Door alle websites van *.ssrr.nl wordt een cookie geplaatst om bij te houden of 

de Cookie-banner is geaccepteerd, zodat dit niet steeds opnieuw hoeft.
 Websites van SSR-R waar leden met hun account kunnen inloggen plaatsen 

cookies om de ingelogde gebruiker toegang te geven tot pagina’s.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op alle websites van SSR-R en op de 
ledenadministratie welke SSR-R behoudt.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden 
beheerd en/of eigendom zijn van de SSR-R. Indien u door het klikken op deze link op 
een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website.
SSR-R is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of
voor de privacyverklaring op deze website. SSR-R raadt u aan bij bezoek van deze 
website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun 
website.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door SSR-R zijn ingeschakeld 
voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U
kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een 
door ons ingeschakelde pakketdienst. De bewerkers handelen onder 
verantwoordelijkheid van SSR-R.

Ook zullen Persoonsgegevens worden gedeeld met derden als SSR-R op grond van een
wettelijke verplichting gehouden is Persoonsgegevens door te geven aan bevoegde 
instanties.



Beveiliging
SSR-R heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de 
Persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. 
Tevens heeft SSR-R hiervoor beleidsplannen opgesteld om het gebruik hiervan te 
reguleren.

De domeinen van SSR-R maken gebruik van HTTPS en DNSSec beveiliging, waardoor 
de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Leden van SSR-R 
hebben de mogelijkheid om zelf te bepalen welke soorten gegevens worden 
gepubliceerd binnen de vereniging.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft SSR-R beveiligingsmaatregelen getroffen. 
Zo heeft SSR-R met derden die uw Persoonsgegevens verwerkt, een 
verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de
verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en 
organisatorische maatregelen.

Uw Persoonsgegevens worden opgeslagen op verschillende servers. Deze servers zijn 
gevestigd in landen binnen de Europese Economische Zone. Persoonsgegevens zullen 
door SSR-R nooit buiten dit gebied worden opgeslagen.
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