
 
SV Bachur, 

gevestigd aan Poststraat 6, Groningen, 
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: 
www.bachur.nl, Poststraat 6, Groningen  

In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de manier waarop de Bachur gegevens van u 
verwerkt en over de rechten die u heeft. Deze privacyverklaring is opgesteld in samenhang met het 
privacybeleid van de RUG. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
SV Bachur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u 
deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die 
wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Studentnummer  
- Functie (in commissies etc.) 
- Adresgegevens  
- Telefoonnummer  
- E-mailadres 
- IBAN 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze organisatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van mensen die jonger zijn dan 16 
jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder 
die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact 
met ons op via rug.bachur@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie. 
 
Het delen van foto’s op sociale media 
Tijdens activiteiten worden foto’s gemaakt. De foto’s worden gepost op platformen als Facebook, 
Instagram en onze website. Wanneer u op een foto staat waar u niet op wilt staan heeft u het recht 
om de te laten verwijderen. Bachur zal nooit foto’s plaatsen die schadelijk kunnen zijn. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
SV Bachur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Vermelding van de nodige gegevens in het GIA Smoelenboek 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  



- Het inschrijven van de persoon voor zaken die relateren aan door SV Bachur georganiseerde 
activiteiten zoals hotel inschrijvingen en de  aanschaf van vliegtickets tijdens excursies 
- Het incasseren van de jaarlijkse ledencontributie 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
SV Bachur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
SV Bachur verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig 
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst 
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SV 
Bachur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 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 SV Bachur en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of 
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rug.bachur@gmail.com. SV Bachur 
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 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
SV Bachur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 
zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via rug.bachur@gmail.com 
 
Externe bronnen van gegevens 
Bachur verkrijgt de persoonsgegevens die zij over u verwerkt in de meeste gevallen van uzelf. In 
sommige gevallen worden de gegevens uit een externe bron verkregen. Waar mogelijk, wordt u 
daarvan van tevoren specifiek op de hoogte gebracht. U kunt te allen tijde hierover nadere informatie 
opvragen bij Bachur. 
 
Bewaartermijnen 
Bachur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de 
doelen van de verwerking. Bij beëindiging van uw lidmaatschap bij Bachur worden uw gegevens niet 
langer bewaard. 
 
Grondslagen verwerkingen 
De grondslagen voor de verwerkingen voor de hierboven beschreven doeleinden zijn divers. Primair 
ondersteunen de verwerkingen Bachur bij de uitoefening onze taken als studievereniging. 
Verwerkingen kunnen daarnaast plaatsvinden op grond van: 

●  De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 



●  Het beschermen van uw of andermans vitale gezondheidsbelang; 
●  Het nakomen van een op de Bachur rustende wettelijke verplichting; 
●  Een gerechtvaardigd belang van Bachur om de gegevens te verwerken; 
●  De door u gegeven toestemming voor de verwerking. 

Indien Bachur uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming, heeft u de mogelijkheid 
om uw toestemming in te trekken. 
 
Wijzigingen van deze privacyverklaring 
Deze privacyverklaring staat op de publieke site van Bachur. Bachur kan deze privacyverklaring 
wijzigen. Aanleiding hiervoor kunnen onder meer zijn: (wijziging van) wet- en regelgeving, wijziging in 
het algemene privacybeleid van Bachur en voortschrijden van de techniek. Uiteraard wordt u hiervan 
op de hoogte gesteld. 
 


