
Electrotechnische Vereeniging

Privacybeleid der Electrotechnische Vereeniging
De Electrotechnishe Vereeniging, bij afkorting ’ETV’, gevestigd aan Mekelweg 4 te Delft, is verant
woordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden zoals weergegeven in dit pri
vacybeleid. Hierin kan gevonden worden welke gegevens worden bewaard en met welk doel deze
bewaard worden. Verder kan het lid hierin zijn rechten zien en bij wie hij of zij moet zijn voor het
stellen van vragen of het inwinnen van informatie.5

In deel één van dit document zal de basis worden uitgelegd van het privacybeleid van de ETV.
Daarna zal in deel twee een uitbreiding komen op de rechten, met als primair doel het succesvol
organiseren van activiteiten en het leveren van diensten.

De ETV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent geworden van de ETV en/of gebruik
maakt van haar diensten. Door lid te worden van de ETV of mee te doen aan haar activiteiten gaat10

het lid of de deelnemer akkoord met dit privacybeleid.

Versie 20032023
Contactgegevens Telefoonnummer: 015 278 6189

Email: bestuuretv@tudelft.nl
Adres: Mekelweg 4, Delft
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Electrotechnische Vereeniging

Deel I15

Algemeen
Artikel 1 Overzicht van de persoonsgegevens

Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de ETV verwerkt. Deze
gegevens zijn de basisbenodigheden voor het zijn van een lid van de ETV en zullen dan ook verza
meld worden tijdens het inschrijven.20

Naast deze persoonsgegevens verwerkt de ETV overige gegevens die met toestemming aan haar
zijn verleend. De ETV behoudt het recht om meer persoonsgegevens te verwerken als andere eve
nementen of diensten hierom vragen. Deze zijn aangegeven in deel twee van dit document.

In de volgende tabel staan de bewaartermijnen die gehanteerd worden. Buiten deze bewaartermijn
zullen enkele documenten ook bewaard worden voor historische doeleinden. De termijn van het25

lidmaatschap staat beschreven in de statuten en het HR.
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Persoonsgegevens Reden Bewaartermijn
Identificatie
• Naam
• Initialen
• Geslacht
• Geboortedatum
• Titels
• Foto

Om lid te zijn van de ETV heeft zij uw ba
sis gegevens nodig om u bijvoorbeeld cor
rect te adresseren.

Lidmaatschapsduur
+ 7 jaar

Adresgegevens
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Land

De ETV gebruikt adresgegevens voor het
versturen van haar publicaties, kaartjes
en overige correspondentie per post.

Lidmaatschapsduur
+ 7 jaar

Contactgegevens
• Emailadres
• Telefoonnummer(s)

• Bekendmaken van activiteiten.
• Mailings sturen via de ETV.
• Inlichten van het alumnilidmaatschap.

Lidmaatschapsduur
+ 7 jaar

TU Delft gegevens
• Studienummer
• Studiefase
• Jaar van inschrijving
• Studieprogramma

De ETV gebruikt studienummers om te
controleren of haar leden nog ingeschre
ven staan bij de TU Delft. Verder con
troleert de ETV met behulp van studiefa
ses of haar leden in de bachelor of mas
ter zitten of afgestudeerd zijn. Dit doet zij
om relevante mails te sturen en daarmee
spam te verminderen. Ook kan dit wor
den gebruikt voor het achterhalen van lid
maatschap van disputen. Dit wordt ook
gebruikt voor het bepalen van de juiste ti
tel. Hiernaast worden geanonimiseerde
studiegegevens altijd bewaard voor het
opstellen van statistieken.

Lidmaatschapsduur
+ 7 jaar

financiële gegevens
• IBAN Nummer
• BIC Code

Financiële gegevens kunnen verwerkt
dan wel gedeeld worden met Exact ten
behoeve van het uitvoeren van herken
nen of verwerken van transacties.

Lidmaatschapsduur
+ 7 jaar

Ouderlijke informatie
• Adres
• Telefoonnummer

Ouderlijke informatie zal alleen worden
gebruikt in geval van nood. Deze infor
matie is optioneel.

Lidmaatschapsduur
+ 7 jaar
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Artikel 2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de ETV ver
werkt

De ETV verzamelt in speciale gevallen ook paspoortnummers, idkaartnummers en allergieën. Deze
kunnen worden gevonden in Deel II van het privacybeleid.30

De ETV heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan
16 jaar. Echter, aangezien dit niet te controleren valt, raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen om het ongewenst verzamelen van gegevens te voorkomen.

De ETV verzamelt alleen informatie van leden die jonger zijn dan 16, wanneer er toestemming is
van een ouder of voogd.35

Artikel 3 Reünisten gegevens

De ETV kent een reüünistenbestand, reünisten zijn geen lid van de ETV en dus gelden voor die
gegevens andere termijnen. Deze gegevens worden namelijk bewaard tot het overleiden van de
desbetreffende persoon of na het schriftelijk opzeggen van het reünistschap. De gegevens die hier
onder vallen zijn: Naam, geboortedatum, mailadres, telefoonnummer, adres en postcode.40

Artikel 4 Geautomatiseerde besluitvorming

De ETV neemt niet louter op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten die gevolgen kunnen
hebben voor de desbetreffende personen.

Artikel 5 Bewaartermijn van de persoonsgegevens45

De ETV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen zijn te vinden onder Artikel 1.

Artikel 6 Delen van persoonsgegevens met derden

De ETV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor
de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor50

kunnen uitzonderingen gemaakt worden in Deel II. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in op
dracht van de ETV, sluit zij een verwerkersovereenkomst af, deze bedrijven zijn te vinden in Artikel
6.2. Om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, blijft
de ETV eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voor al deze varianten is het mogelijk om een
optout te geven.55
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Artikel 6.1 Toegang tot informatie

Het bestuur van de ETV en beheerders van de infrastructuur hebben toegang tot de database waar de
persoonsgegevens in staan opgeslagen. De data staat op de servers van de ETV. Daarnaast worden
persoonsgegevens ook tijdelijk opgeslagen op webdata omgeving van de TU Delft en op computers
van de ETV.60

Leden kunnen basisinformatie van andere leden, zoals NAWgegevens, emailadres en telefoon
nummer inzien op de website. Leden kunnen aangeven deze informatie niet te delen met andere
leden door een mail te sturen naar bestuuretv@tudelft.nl.

Commissies kunnen gegevens verwerken zoals beschreven staat in het tweede deel. Het bestuur
van de disputen krijgen de gegevens van hun eigen leden. Disputen zijn vereist geheimhoudingsver65

klaringen te tekenen voordat er toegang tot gegevens wordt verstrekt.

Artikel 6.2 Diensten waar persoonsgegevens mee worden gedeeld

• Mailchimp
De ETV maakt gebruik van mailchimp voor het verzenden van mailings. Hiervoor wordt uw
naam en emailadres gedeeld met mailchimp.70

• Quantes
Voor het versturen van het periodiek van de Electrotechnische Vereeniging wordt uw adres en
naam gedeeld met Quantes.

• Exact
Voor de financiële administratie worden uw naam en emailadres ingevoerd bij Exact Online.75

• TU Delft
Om de database up to date te houden betreffende afgestudeerde studenten, krijgt de ETV pe
riodiek een update van de TU Delft. Hierdoor kan zij controleren of leden nog studeren aan de
TU Delft. Verder maakt zij gebruik van de ‘webdrive’ van de TU Delft. Dit is opslag gehost door
de TU Delft. Hierop wordt data voor de gehele ETV bewaard.80

• Locaties voor excursies
Voor enkele excursies worden ook identiteitsbewijzen gedeeld. Hiervoor worden geredacteerde
bewijzen bij de ETV ingeleverd, die dan via email worden verstuurd naar de desbetreffende
locaties. Waar de bewijzen na het bezoek weer worden verwijderd.

Artikel 7 Cookies, of vergelijkbare technieken die gebruikt worden85

De ETV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Zij gebruikt cookies met een puur
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed
te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
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Artikel 8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen90

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf
doen via de persoonlijke instellingen van uw account op de website. Daarnaast heeft u het recht om
uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door de ETV. Bij verwijdering van de gegevens zal dit ook
betekenen dat u geen lid meer kan blijven. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat95

betekent dat u bij de ETV een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover zij beschikt,
naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft
u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek
naar bestuuretv@tudelft.nl.100

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u gevraagd een kopie
van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservice
nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De ETV zal zo snel mogelijk, maar in
ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.105

De ETV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Artikel 9 Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

De ETV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om mis110

bruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan.

Alle papieren archieven staan in het bestuursgedeelte van de bestuurskamer en in het archief, waar
alleen het Bestuur en de archiefcommissie bij kan komen.

Daarnaast heeft de ETV een digitale ledendatabase. Deze ledendatabase is beveiligd via twee115

factorauthenticatie en andere moderne technieken. Bestuursleden en commissieleden die toegang
hebben voor informatie buiten NAWgegevens hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring gete
kend.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via bestuuretv@tudelft.nl.120

Artikel 10 In geval van een datalek

Onder een datalek valt de ongewenste toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van per
soonsgevens zonder dat dit de bedoeling is van de ETV, of wettelijk is toegestaan.
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Bij een significante datalek zal de ETV zich houden aan haar meldplicht bij de Autoriteit Persoons
gegevens (AP). Deze verplichtingen zijn te vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/125

nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken. Indien de situatie dusdanig serieus is, zal
de hulp van TU Delft direcite Legal Services ingeschakeld worden.

Artikel 11 Veranderingen van het privacybeleid

De ETV behoudt het recht het privacybeleid te veranderen zonder dat hier vooraf een melding van
wordt gedaan. De veranderingen zijn ten allen tijde ter inzage beschikbaar op de website.130
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Deel II
Commissies en ETV diensten
Een aanzienlijk deel van de diensten, aangeboden door de ETV, wordt verricht door commissies.
Om deze aanvullende diensten te leveren is de verwerking van extra persoonsgegevens nodig. De
aanvullende diensten zijn onderverdeeld in zeven categorieën:135

• Reizen

• Carrière

• Activiteiten

• Publicaties

• Onderwijs140

• Website

• Archief

Om gebruik temaken van bovenstaande diensten is toestemming nodig voor de verwerking van een
aantal specifieke persoonsgegevens. Door de ETV mogen extra persoonsgegevens enkel gevraagd,
verwerkt of gedeeld (aangegeven per onderwerp) worden, mits de gebruiker voldaan heeft aan twee145

voorwaarden.

• Het lid is akkoord gegaan met het algemene privacybeleid

• Het lid heeft zich ingeschreven voor een dienst, die aangegeven heeft te vallen onder een van
de zeven dienstcategorieën

Artikel 1 Reizen

Voor een door de ETV georganiseerde reis, kunnen (bovenop de standaardpersoonsgegevens zoals151

in het eerste deel van het privacybeleid aangegeven) onderstaande persoonsgegevens gevraagd en
verwerkt worden.
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Persoonsgegevens Reden
Adresgegevens
• Paspoort

◦ Kopie van paspoort
◦ Documentnummer
◦ Nationaliteit
◦ Achternaam
◦ Voornaam
◦ Geboortedatum
◦ Geboorteplaats
◦ Geslacht
◦ Lengte
◦ Datum van afgifte
◦ Verloopdatum

Paspoortgegevens kunnen verwerkt dan wel gedeeld wor
den met vervoersdiensten (Bijvoorbeeld: luchtvaartmaat
schappijen, touroperators e.d.) ten behoeve van het or
ganiseren van vervoer. Paspoortgegevens kunnen ver
werkt dan wel gedeeld worden met accommodaties ten be
hoeve van het organiseren van accommodatie. Paspoort
gegevens kunnen verwerkt dan wel gedeeld worden met
intermediairs (bijvoorbeeld: reisbureaus, ticketsites) ten be
hoeve van het organiseren van vervoer en accomodatie.
Paspoortgegevens kunnen verwerkt dan wel gedeeld wor
den met bedrijven ten behoeve van het bezoeken van een
locatie (bijvoorbeeld: kantoor, bouwplaats, laboratorium, fa
briek). Paspoortgegevens kunnen, in geval van nood, ge
deeld worden met derden (bijvoorbeeld: letsel, verlies ori
gineel paspoort).

Verzekering
• Zorgpas

◦ Kopie van zorgpas
◦ Achternaam
◦ Voornaam
◦ Geboortedatum
◦ Verzekeraarsnummer
◦ Kaartnummer
◦ Verloopdatum

Verzekeringsgegevens kunnen, in geval van nood, gedeeld
worden met derden (bijvoorbeeld: letsel).

Gezondheid
• Aandoeningen

◦ Allergieën
◦ Medicijngebruik
◦ Fysieke gesteldheid

Allergieën kunnen verwerkt dan wel gedeeld worden met
accommodaties en restauratieve voorzieningen. Medicijn
gebruik en fysieke gesteldheid kunnen verwerkt worden ten
behoeve van de veiligheid van de deelnemer.

Studie
• Studiegegevens

◦ Studienummer
◦ Jaar van inschrijving
◦ Studieprogramma
◦ Studievoortgang

Studiegegevens kunnen verwerkt en gedeeld worden ten
behoeve van selectie en lotingsprocedures. Studienum
mers kunnen gedeeld worden met SGZ vaccinatiecentrum
ten behoeve van kortingen op vaccinaties.

Inschrijving
• Deelnamegegevens

◦ Motivatiebrief

Inschrijfgegevens kunnen verwerkt worden ten behoeve
van selectie en lotingsprocedures.

9 van de 12



Electrotechnische Vereeniging

Artikel 2 Activiteiten

Bij deelname aan een activiteit gaat men automatisch akkoord dat er foto’s gemaakt kunnen worden.155

Deze foto’s kunnen gebruikt worden in verscheidene publicaties en op de website geplaatst worden.

Voor een door de ETV georganiseerde activiteit, kunnen verder (bovenop de standaardpersoonsge
gevens zoals in het eerste deel van het privacybeleid aangegeven) onderstaande persoonsgegevens
gevraagd en verwerkt worden.

Persoonsgegevens Reden
Deelnemerslijsten
• Inschrijvingen

◦ Naam
◦ Studie

Voor excursies kan het voorkomen dat de deelnemerslijst
wordt gedeeld met de nodige partijen.

Algemeen
• Lichaam

◦ Kledingmaten
◦ Geslacht
◦ Dieetwensen

Kledingmaten kunnen verwerkt worden ten behoeve van
passende kledij. Geslacht kan verwerkt dan wel gedeeld
worden ten behoeve van de organisiatie. Dieetwensen zul
len gecomuniceerd worden om aan dieetwensen van de
deelnemers te kunnen voldoen.

Gezondheid
• Aandoeningen

◦ Allergieën
◦ Medicijngebruik
◦ Fysieke gesteldheid

Allergieën kunnen verwerkt dan wel gedeeld worden met
accommodaties en restauratieve voorzieningen. Medicijn
gebruik en fysieke gesteldheid kunnen verwerkt worden ten
behoeve van de veiligheid van de deelnemer.

Artikel 3 Publicaties160

Voor een door de ETV gemaakte publicatie, kunnen (bovenop de standaardpersoonsgegevens zoals
in het eerste deel van het privacybeleid aangegeven) onderstaande persoonsgegevens gevraagd en
verwerkt worden.

Persoonsgegevens Reden
Algemeen
• Naam
• Adres
• Telefoonnummer
• Mailadres
• Foto

Algemene persoonsgegevens kunnen verwerkt dan wel ge
deeld worden met derden die betrokken zijn het proces
van het publiceren (bijvoorbeeld: drukker, verzendbedrijf).
Daarnaast kan in het jaarboek een ledenlijst gepubliceerd
worden, waarvoor een optout is.
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Artikel 4 Carrière

Voor een door de ETV georganiseerde activiteit die te maken heeft met carrière, kunnen (bovenop165

de standaardpersoonsgegevens zoals in het eerste deel van het privacybeleid aangegeven) onder
staande persoonsgegevens gevraagd en verwerkt worden.

Persoonsgegevens Reden
Carrière
• Carrièregegevens
• CV

Carrièregegevens kunnen verwerkt en gedeeld met bedrij
ven worden ten behoeve van selectie en lotingsprocedu
res.

Studie
• Studiegegevens

◦ Jaar van inschrijving
◦ Studieprogramma

Studiegegevens kunnen verwerkt en gedeeld worden ten
behoeve van selectie en lotingsprocedures.

Artikel 5 Onderwijs

Voor een door de ETV georganiseerde activiteit die te maken heeft met onderwijs, kunnen (bovenop
de standaardpersoonsgegevens zoals in het eerste deel van het privacybeleid aangegeven) onder170

staande persoonsgegevens gevraagd en verwerkt worden.

Persoonsgegevens Reden
Studie
• Studiegegevens

◦ Jaar van inschrijving
◦ Studieprogramma

Studiegegevens kunnen verwerkt en gedeeld worden ten
behoeve van selectie en lotingsprocedures.

Artikel 6 Website

De ETV heeft een website. Deze is te vinden op etv.tudelft.nl. Als een lid is ingelogd op de site,
kan deze persoon de contactgegevens van andere leden opzoeken. Hiervoor geldt ook een optout.
Op de website wordt ook gebruik gemaakt van cookies. Deze cookies zijn puur functioneel en nodig175

voor het goed werken van de website. Hierdoor worden dus geen gegevens gedeeld met derden.
De onderstaande gegevens kunnen verwerkt worden. De gegevens die op de website verzameld
worden bij het geval van een inschrijving staan beschreven in het eerste deel van het privacybeleid.

Persoonsgegevens Reden
Algemeen
• Naam
• Adres
• Telefoonnummer
• Mailadres
• Foto

Algemene persoonsgegevens kunnen verwerkt dan wel ge
deeld worden met leden van de ETV.
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Artikel 7 Archief

DeETV heeft een fysiek archief op de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. In dit archief180

worden bijvoorbeeld verslagen, documenten en jaarboeken etc. bewaard. Deze gegevens zullen
vanwege historische redenen niet verwijderd worden. Alleen het bestuur en de archiefcommissie
kunnen bij deze gegevens.

Persoonsgegevens Reden
Algemeen
• Naam
• Adres
• Telefoonnummer
• Mailadres
• Foto’s

Algemene persoonsgegevens worden vanwege historische
redenen bewaard en gearchiveerd. Deze worden niet ver
werkt.
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