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1. Inleiding  
Dit is het privacy beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens van 
Studievereniging Sirius (hierna: “Sirius”), de verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd 
op Janskerkhof 3, 3512 BK te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 30209671. Dit document dient te worden 
gelezen in samenhang met de ‘Privacyverklaring omtrent de verwerking van 
persoonsgegevens’ en het ‘Register van verwerkingsactiviteiten’ van Sirius. In dit 
document wordt, ter aanvulling op de informatie uit de twee voornoemde documenten, 
toegelicht hoe Sirius en haar bestuur voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien 
uit de privacywetgeving.    
  

2. Persoonsgegevens  
Sirius verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:  

a. personalia;  
b. adresgegevens;  
c. contactgegevens;  
d. bankgegevens;  
e. studiegegevens;  
f. (alumni)lidmaatschapsgegevens;  
g. overige gegevens ten behoeve van specifieke activiteiten;  
h. technische gegevens;  
i. foto’s en video’s.  

  
Een volledige lijst van de persoonsgegevens die verzameld worden, is opgenomen in 
artikel 2.2 van de ‘Privacyverklaring omtrent de verwerking van persoonsgegevens’. 
Een volledige lijst van de betrokkenen waarvan Sirius persoonsgegevens verzameld, is 
opgenomen in het ‘Register van verwerkingsactiviteiten’ onder ‘Betrokkenen’.  
  

3. Doeleinden  
Sirius gebruikt uw persoonsgegevens om:   

a. het leden- en alumnibestand bij te houden;  
b. het lidmaatschap te effectueren;  
c. activiteiten te organiseren en promoten;  
d. de wekelijkse nieuwsbrief en aanvullende mails te verzenden;  
e. contact op te nemen of te onderhouden;  
f. betalingen, zoals de contributie en de kosten voor activiteiten, te incasseren en 

in de financiële administratie te verwerken;  
g. de dienstverlening te optimaliseren;  
h. beeldmateriaal van activiteiten bij te houden en te delen;  
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i. aan wettelijke verplichtingen te voldoen.   
 

4. Grondslagen  
4.1 Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens  
Sirius verwerkt persoonsgegevens op grond van de volgende wettelijke grondslagen:  

a. Uitdrukkelijke toestemming;  
b. Noodzakelijkheid voor de totstandkoming en/of de uitvoering van een 

overeenkomst; 
c. Noodzakelijkheid voor het naleven van een wettelijke verplichting;  
d. Gerechtvaardigd belang.  

  
4.2 Uitdrukkelijke toestemming  
Voor het verwerken en gebruiken van bepaalde categorieën persoonsgegevens vraagt 
Sirius uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Zo wordt leden en alumni 
digitaal gevraagd toestemming te verlenen voor het verzamelen van hun 
persoonsgegevens door Sirius. Ook aan derde betrokkenen wordt, bijvoorbeeld voor 
het publiceren van beeldmateriaal, altijd expliciet toestemming gevraagd.   
  
4.3 Overeenkomst  
Het verwerken en gebruiken van bepaalde categorieën persoonsgegevens is 
noodzakelijk voor de totstandkoming en/of de uitvoering van een overeenkomst. De 
meeste gebruikelijke overeenkomst waarvoor dit noodzakelijk is, is de 
lidmaatschapsovereenkomst gesloten tussen enerzijds het Utrecht Law College en 
Sirius en anderzijds de leden en alumni. Uit deze overeenkomst blijkt dat leden 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het samenstellen van een programma 
bestaande uit inhoudelijke en sociale activiteiten. Sirius biedt de mogelijkheid (zowel 
uit financieel, als organisatorisch oogpunt) om dit programma daadwerkelijk samen te 
stellen. Het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens kan hiervoor noodzakelijk 
zijn.  
  
Verder sluit Sirius regelmatig ook met derde betrokkenen overeenkomsten. Deze 
overeenkomsten zijn er vaak op gericht bepaalde activiteiten te organiseren. Om uiting 
te geven aan deze overeenkomsten, kan het noodzakelijk zijn dat Sirius 
persoonsgegevens van derde betrokkenen verwerkt en gebruikt.   
  
4.4 Wettelijke verplichting  
Het verwerken en gebruiken van bepaalde categorieën persoonsgegevens is 
noodzakelijk voor het naleven van een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij 
voornamelijk om de fiscale verplichting om de financiële administratie zeven jaar te 
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bewaren. Verder gaat het in sommige gevallen ook om meer praktische wettelijke 
verplichtingen, zoals het alcoholverbod voor minderjarigen.   
  
4.5 Gerechtvaardigd belang  
Sirius heeft als gerechtvaardigd belang voor het verwerken van bepaalde categorieën 
persoonsgegevens het bieden van de mogelijkheid aan studenten om zich naast te 
studie verder te ontplooien.  
 

5. Intern beleid  
5.1 Aanspreekpunt voor Gegevensbescherming  
Een aanspreekpunt voor Gegevensbescherming is ingesteld. Dit is de Praeses van het 
bestuur van Sirius. Sirius heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld 
en is hier op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook niet toe 
verplicht. Indien u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft, gerelateerd aan de 
verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Praeses door te 
mailen naar praeses@ulcsirius.nl.  
 
5.2 Documenten betreffende de verwerking van persoonsgegevens  
Sirius heeft een drietal documenten opgesteld. Deze documenten dienen er onder 
andere toe betrokkenen te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door 
Sirius en het bijbehorende beleid. Ook dienen de documenten ertoe dat Sirius voldoet 
aan de verantwoordingsplicht uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Naast dit ‘Privacybeleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens’, zijn opgesteld 
een ‘Privacyverklaring omtrent de verwerking van persoonsgegevens’ en een ‘Register 
van verwerkingsactiviteiten’. De privacyverklaring is, evenals dit beleidsstuk, openbaar 
te raadplegen via www.ulcsirius.nl. Het verwerkingsregister kan op verzoek worden 
geraadpleegd.  
  
5.3 Bestuur  
Het bestuur, bestaande uit zes bestuursleden, is binnen Sirius verantwoordelijk voor 
de naleving van de op Sirius rustende verplichtingen omtrent de verwerking van 
persoonsgegevens. Het bestuur heeft, evenals het kandidaatsbestuur, toegang tot alle 
persoonsgegevens die door Sirius worden verwerkt. Dat betekent dan ook dat het 
bestuur zorgdraagt voor een juiste verwerking van persoonsgegevens binnen Sirius. 
Het bestuur is op de hoogte van de geldende beginselen en verplichtingen omtrent 
gegevensverwerking en neemt passende maatregelen om de naleving van deze 
beginselen en verplichtingen te garanderen.   
 
5.4 Commissies  
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Binnen Sirius bestaan meerdere commissies die ondersteuning bieden wat betreft het 
verwezenlijken van het doel van Sirius: het ondersteunen van haar leden in het kader 
van hun studie aan het ULC waarbij inhoudelijke verdieping en verbreding van de studie 
en de vorming van een academische gemeenschap centraal staan. Commissies hebben 
hiertoe beperkte toegang tot persoonsgegevens. Commissies verwerken niet meer 
persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk voor het verwezenlijken van het doel van 
die betreffende commissie. Het bestuur in het algemeen en binnen een commissie de 
bestuurscoördinator specifiek, is ervoor verantwoordelijk dat commissies bij het 
verwerken van persoonsgegevens handelen conform de privacywetgeving en de 
privacyrichtlijnen van Sirius als vermeld in dit document, de ‘Privacyverklaring omtrent 
de verwerking van persoonsgegevens’ en het ‘Register van verwerkingsactiviteiten’.  
  
  
   

6. Extern beleid  
6.1 Ontvangers van persoonsgegevens  
Sirius verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen en zal slechts 
persoonsgegevens met derden delen voor zover hiervoor uitdrukkelijke toestemming 
is verleend, het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, het 
noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting of Sirius een 
gerechtvaardigd belang heeft. Met ontvangers van persoonsgegevens die in opdracht 
van Sirius persoonsgegevens verwerken (verwerkers), wordt een 
verwerkersovereenkomst gesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Sirius blijft in deze gevallen de 
verwerkingsverantwoordelijke. Sirius deelt slechts persoonsgegevens met de 
volgende (categorieën van) externe ontvangers:   

a. Mailchimp;  
b. Gengko B.V.; 
c. Apple Inc.; 
d. Google LLC; 
e. e-Boekhouden.nl;  
f. Google Analytics;  
g. Cloud-software aanbieders (bijvoorbeeld Dropbox);  
h. advocatenkantoren;  
i. bedrijven;  
j. leveranciers van drukwerk;  
k. Universiteit Utrecht.  

  
6.2 Verwerkers van persoonsgegevens  
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Sirius heeft met de volgende verwerkers van persoonsgegevens 
verwerkersovereenkomsten gesloten:  

a. Mailchimp;  
b. Gengko B.V.; 
c. e-Boekhouden.nl;  
d. Cloud-software aanbieders.  

  
 
6.3 Overige derden  
Met overige derden, zoals advocatenkantoren en bedrijven, maakt Sirius afspraken om 
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer Sirius ten behoeve van een activiteit cv’s verstrekt 
aan een kantoor.  

 
6.4 Naleving maatregelen omtrent de verwerking van 

persoonsgegevens  
Het bestuur controleert in ieder geval jaarlijks of de getroffen maatregelen omtrent de 
verwerking van persoonsgegevens binnen Sirius worden nageleefd. Dit betekent dat 
zowel het eigen handelen, als het handelen van commissies en de afspraken met 
verwerkers moeten worden onderzocht. Indien wordt geconcludeerd dat de beginselen 
en verplichtingen voor Sirius omtrent gegevensverwerking niet juist worden nageleefd, 
neemt het bestuur passende maatregelen om deze naleving alsnog te garanderen.   
  

7. Rechten van betrokkenen  
Indien Sirius verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft 
u het recht deze gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 
u het recht uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sirius. Ook 
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen inhoudt dat u bij Sirius een 
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Sirius beschikt digitaal naar 
u of een andere, door u genoemde organisatie, te verzenden. U kunt ook een verzoek 
indienen tot beperking van de gegevensverwerking. Indien u gebruik wilt maken van 
uw recht op bezwaar en/of uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, of indien u 
overige vragen of opmerkingen heeft over de gegevensverwerking, kunt u een 
gespecificeerd verzoek sturen naar praeses@ulcsirius.nl. Bij een dergelijk verzoek 
behoudt Sirius het recht enige vorm van legitimatie te verlangen. Sirius zal bij een 
dergelijk verzoek zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, reageren. Sirius 
wijst u er tevens op dat u te allen tijde een klacht kunt indienen bij de nationale privacy 
toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link.  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.
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8. Bewaartermijnen   
Sirius bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de 
doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Persoonsgegevens worden digitaal 
bewaard. In het ‘Register van verwerkingsactiviteiten’ wordt onder ‘Bewaartermijnen’ 
expliciet vermeld welke bewaartermijnen gelden voor welke (categorieën van) per 
persoonsgegevens.  
  

9. Beschermingsmaatregelen  
Sirius neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn onder meer de benodigde 
verwerkersovereenkomsten met externe verwerkers gesloten. Indien u de indruk krijgt 
dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er misbruik wordt gemaakt, neem dan 
contact op met het aanspreekpunt voor de Gegevensbescherming door te mailen naar 
praeses@ulcsirius.nl ter attentie van de Praeses.  
  

10. Contact  
Indien u naar aanleiding van dit document of in het algemeen vragen, opmerkingen of 
verzoeken heeft, kunt u contact opnemen met het aanspreekpunt voor de 
Gegevensbescherming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Privacybeleid
	Studievereniging Sirius
	1. Inleiding
	2. Persoonsgegevens
	3. Doeleinden
	4. Grondslagen
	4.1 Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
	4.2 Uitdrukkelijke toestemming
	4.3 Overeenkomst
	4.4 Wettelijke verplichting
	4.5 Gerechtvaardigd belang

	5. Intern beleid
	5.1 Aanspreekpunt voor Gegevensbescherming
	5.2 Documenten betreffende de verwerking van persoonsgegevens
	5.3 Bestuur
	5.4 Commissies

	6. Extern beleid
	6.1 Ontvangers van persoonsgegevens
	6.2 Verwerkers van persoonsgegevens
	6.3 Overige derden
	6.4 Naleving maatregelen omtrent de verwerking van persoonsgegevens

	7. Rechten van betrokkenen
	8. Bewaartermijnen
	9. Beschermingsmaatregelen
	10. Contact

