Privacyverklaring lidmaatschap Medische Faculteits Vereniging Nijmegen
1. Persoonsgegevens die worden verwerkt
De Medische Faculteits Vereniging Nijmegen (MFVN) verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons
doorgeeft tijdens het afsluiten van een lidmaatschap en de gegevens die u aan ons verstrekt tijdens
het gebruiken van de online diensten van de MFVN. De persoonsgegevens die de MFVN verwerkt,
zijn:
-

Uw voor- en achternaam
Uw geslacht
Uw adresgegevens
Uw e-mailadres
Uw profielfoto
Uw lidmaatschapsnummer
Uw aanwezigheid op activiteiten van de MFVN, mits u dit aangeeft op de website
De start- en einddatum van uw lidmaatschap bij de MFVN
Welke studie u volgt aan de Faculteit der Medische Wetenschappen

Als u deelneemt aan bepaalde activiteiten van de MFVN, dan kan het zijn dat er meer gegevens van
u gevraagd zullen worden als deze nodig zijn voor deelname aan de activiteit. Welke gegevens nodig
zijn, zal verschillen per activiteit. Een voorbeeld hiervan is de benodigdheid van uw
paspoortgegevens als u deelneemt aan de MFVN-studiereis.
2. Waarom de MFVN uw gegevens verwerkt
De MFVN verwerkt uw persoonsgegevens voor administratie van uw lidmaatschap in haar
ledenbestand en om schriftelijk (per e-mail, per post en/of telefonisch) contact met u op te nemen.
Daarnaast gebruikt de MFVN uw e-mailadres om één keer in de vijf weken haar nieuwsbrief te
verspreiden. Verder zult u enkele keren per jaar een e-mail krijgen over onder andere de MFVNenquête en de docent-van-het-jaar-verkiezing. U kunt uzelf verwijderen uit de mailinglijst via uw
accountpagina op de website.
Tevens gebruikt de MFVN uw volledige naam en profielfoto, mits u hiervoor toestemming hebt
gegeven op de website, voor het smoelenboek in haar almanak. Deze wordt eens in de vijf jaar
gemaakt. U kunt aangeven dat u niet in dit smoelenboek geplaatst wil worden via uw accountpagina
op de website.
Tenslotte gebruikt de MFVN uw volledige naam, profielfoto, studie, lidmaatschapsnummer en
lidmaatschapsduur om een lidmaatschapspasje te maken.
3. Hoe lang de MFVN uw gegevens bewaart
De MFVN bewaart uw gegevens niet langer dan dat strikt nodig is voor de bovengenoemde
doeleinden. Uw gegevens zullen niet langer vijf jaar na eindiging van uw lidmaatschap bewaard
worden.

4. Delen met derden
De MFVN zal slechts de gegevens die nodig zijn om een lidmaatschapspasje te maken
(bovengenoemd) delen met een derde partij, om het lidmaatschapspasje te bedrukken. Met deze
partij zal een verwerkersovereenkomst afgesloten worden om te verzekeren dat uw gegevens niet
verder gedeeld zullen worden.
Verder zal de MFVN uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
5. Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die de MFVN van u heeft opgeslagen in te
zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar mfvn@radboudumc.nl.
De MFVN zal trachten binnen twee weken, uitgezonderd in vakantieperiodes, op uw verzoek te
reageren.
Enkele gegevens (uw volledige naam, geslacht, adresgegevens en studie) zijn echter wel nodig om uw
lidmaatschap te behouden. Mocht u deze willen verwijderen, dan zal uw lidmaatschap komen te
vervallen.
6. Beveiliging van uw persoonsgegevens
De MFVN neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste verspreiding en ongeoorloofde aanpassingen
tegen te gaan. De website van de MFVN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te
waarborgen dat uw persoonsgegevens veilig bewaard worden.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dat er misbruik van gemaakt wordt, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens door de MFVN, dan
kunt u contact op nemen met de MFVN via mfvn@radboudumc.nl. https://www.mfvn.nl is de
website van de Medische FaculteitsVereniging Nijmegen, welke als volgt te bereiken is:
Adres: Geert Grooteplein Noord 21
Telefoon: 024-3613626
E-mailadres: mfvn@radboudumc.nl
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 40144527

