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OVERZICHT VERWERKINGSACTIVITEITEN SHOT
Dit document is opgesteld naar aanleiding van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) op 25 mei 2018 om inzicht te geven welke gegevens van leden, oud-leden en begunstigers opgeslagen worden
en hoe dit wordt gedaan.
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ALGEMENE GEGEVENS
OVER SHOT
Studenten Harmonie Orkest Twente (SHOT) is het harmonieorkest van de Universiteit Twente. SHOT staat
geregistreerd in de kamer van koophandel onder het nummer 40076574, en is te bezoeken op het adres De Veldmaat
5, 7522NM Enschede. SHOT is bereikbaar per e-mail op bestuur@shot.utwente.nl.

GEGEVENSBESCHERMING
De secretaris is de contactpersoon voor de gegevensbescherming van SHOT. Hij/zij is te bereiken via
secretaris@shot.utwente.nl.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS
Bij de opslag van persoonsgegevens wordt rekening gehouden met de status van de betreffende persoon.
Persoonsgegevens worden bewaard op basis van de volgende categorieën: leden, ereleden, oud-leden, begunstigers
en overige. In de laatstgenoemde categorie vallen bijvoorbeeld invallers van het concert of concertbezoekers.
SHOT bewaart de persoonsgegevens van leden totdat het lidmaatschap wordt opgezegd. Op dat moment blijven
alleen de gegevens bewaard die behoren bij de status oud-lid. Gegevens in deze categorie worden bewaard totdat
de betreffende persoon aangeeft dat de gegevens verwijderd moeten worden. De gegevens van begunstigers blijven
bewaard totdat het begunstigerscontract wordt ontbonden.
Gegevens die betrekking hebben met de financiën van SHOT worden mogelijk langer bewaard, wanneer dit volgens
de wet verplicht is. Persoonsgegevens worden ook bewaard in het geval de betrokkene persoon openstaande
schulden heeft bij de vereniging.

TOEGANG GEGEVENS
Binnen SHOT heeft alleen het zittende bestuur toegang tot de volledige database met gegevens. De leden van de
Buitenlandreiscommissie (BuCo) vergaren zelf ook persoonsgegevens, deze zijn alleen in te zien door henzelf en
eventueel een afgevaardigde uit het bestuur van SHOT.
Alle leden hebben toegang tot de ledenlijst op de website. Hierin staat van alle leden het instrument, de voor- en
achternaam, het volledige adres, het emailadres, het telefoonnummer en de geboortedatum.
Verder heeft de websitecommissie (webco) toegang tot de inloggegevens van leden voor de website.
Via het DMS-systeem van de Universiteit Twente heeft de secretaris van het bestuur toegang tot pasfoto’s van alle
leden, zoals bekend bij de onderwijsinstelling.
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VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS
SHOT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid, erelid of begunstiger bent van onze vereniging, gebruikt maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u per categorie een overzicht van de
door ons verwerkte persoonsgegevens.
Persoonsgegeven

Leden

Volledige naam
Volledig adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Studentnummer
Onderwijsinstelling
Instrumentinformatie
Volledig adres ouders/verzorgers
Telefoonnummer ouders/verzorgers
Startdatum lidmaatschap
Einddatum lidmaatschap
Bankrekeningnummer
Begunstigersbijdrage
Door uzelf verstrekte gegevens
Rekeningnummer/IBAN/BIC
Gebruikersnaam/wachtwoord website

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ere/oudleden
✓
✓
✓
✓
✓

Overige

✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

Begunstigers

✓

✓
✓
✓
✓

✓

V OLLEDIGE NAAM
Voor de leden- en begunstigersadministratie is het nodig de volledige naam van de betrokkene op te slaan. Met deze
reden verwerken wij de voornamen en achternaam.

V OLLEDIGE ADRES
Voor de leden- en begunstigersadministratie is het nodig het volledige adres van de betrokkene op te slaan. Het
volledige adres bestaat uit straatnaam, huisnummer, postcode, plaats en land.

T ELEFOONNUMMER
Om leden te kunnen bereiken, slaan wij het telefoonnummer op om hen te bellen of een tekstbericht te sturen
wanneer dit nodig is.

E- MAILADRES
Voor de leden- en begunstigersadministratie is het nodig het e-mailadres van de betrokkene op te slaan. De mail is
namelijk de belangrijkste informatiekanaal vanuit de vereniging naar leden. Daarnaast wordt het e-mailadres
gebruikt voor het verspreiden van de nieuwsbrief naar ereleden en begunstigers. Bij oud-leden wordt het emailadres gebruikt om hen op te hoogte te stellen van relevante activiteiten.
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G EBOORTEDATUM
De geboortedatum wordt opgeslagen voor het uitvoeren van ons alcoholbeleid. Daarnaast wordt het gebruikt om
verjaardagen bij te houden.

S TUDENTNUMMER
Voor de ledenadministratie is het nodig het studentnummer van de betrokkene op te slaan. Als vereniging zijn we
namelijk verplicht

O NDERWIJSINSTELLING
Voor de ledenadministratie is het nodig de onderwijsinstelling, waar de betrokkene bij ingeschreven staat, op te
slaan. Immers, alleen wanneer de betrokkene ingeschreven staat bij de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool of
ArtEZ hogeschool voor kunsten kan deze persoon lid worden van SHOT.

I NSTRUMENTINFORMATIE
Bij het verzamelen en uitdelen van bladmuziek is het noodzakelijk om te weten welke bezetting het orkest heeft.
Daarom wordt van elk lid geregistreerd welk instrument hij of zij speelt. Ook van oud-leden wordt deze informatie
bijgehouden, mocht deze persoon in de toekomst invallen in het orkest.

S TARTDATUM LIDMAATSCHAP
Voor de (oud-)ledenadministratie is het nodig de startdatum van het lidmaatschap op te slaan. Deze informatie
wordt gebruikt voor activiteiten die alleen toegankelijk zijn voor leden van een bepaalde startdatum.

E INDDATUM LIDMAATSCHAP
Voor de oud-ledenadministratie is het nodig de einddatum van het lidmaatschap op te slaan. Deze informatie wordt
gebruikt voor activiteiten die alleen toegankelijk zijn voor leden van een bepaalde einddatum. Ook bepaald deze
informatie de status van het lidmaatschap om zodoende onnodige informatieverspreiding tegen te gaan.

I NCASSOMACHTIGING
Leden kunnen ervoor kiezen om geen incassomachtiging in te vullen, daarom wordt bijgehouden welke leden een
incassomachtiging hebben getekend.

B EGUNSTIGERSBEDRAG
Bij SHOT kun je begunstiger worden voor verschillende bedragen.

SHOT- NIEUWS ONTVANGEN
Begunstigers hebben recht op een SHOT-nieuws, ons verenigingsblad. Zij kunnen aangeven of zij dit digitaal willen
ontvangen.

(O UD -) BESTUURSLID
Voor eventuele oud-besturendagen is het van belang om te weten welke leden er bestuur hebben gedaan, om hen
hiervoor te kunnen uitnodigen.

E RELID
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Leden die bijzondere verdiensten hebben verricht, kunnen verheven worden tot erelid. Ereleden hebben bepaalde
privileges, zoals gratis kaarten voor bepaalde concerten. Om hen hiervoor te kunnen benaderen, wordt deze
informatie opgeslagen.

D OOR UZELF VERSTREKTE GEGEVENS
Wanneer overige persoonsgegevens worden verstrekt aan SHOT, zullen deze bewaard worden voor zolang deze
informatie van nut is voor de vereniging. Denk hierbij aan dieetgegevens voor repetitieweekenden en kledingmaten
voor SHOT-merchandise.

R EKENINGNUMMER /IBAN/BIC
Voor het incasseren van contributie, begunstigersbijdrages en kosten voor activiteiten worden de betaalgegevens
van leden en begunstigers opgeslagen.

G EBRUIKERSNAAM / WACHTWOORD WEBSITE
Om bij de ledensectie van de website te kunnen komen is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Hierbij worden
standaard gebruikersnamen en wachtwoorden uitgegeven, leden kunnen dit zelf wijzigen. De gebruikersnaam is
zichtbaar voor de websitecommissie (WebCo), maar de wachtwoorden zijn versleuteld en dus niet te achterhalen.
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BEVEILIGING
SHOT draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te
beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
SHOT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij zo nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SHOT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Leden van SHOT ontvangen via mail de documenten voor Algemene Ledenvergaderingen, en hebben via de site
toegang tot de ledenlijst. Leden mogen deze niet verstrekken aan derden, ongeacht of daarvoor een vergoeding
wordt ontvangen.

GEGEVENS INZIEN , AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een
aanvraag te richten aan secretaris@shot.utwente.nl. 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
SHOT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, 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
secretaris@shot.utwente.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u 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 Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van uw privacy. SHOT zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek
reageren.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Alle informatie op de website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden
ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze
webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. SHOT aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor
schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie
op deze website.
Op deze website kunnen interactieve onderdelen aangeboden worden, zoals links met social media. SHOT is niet
verantwoordelijk voor meningen en opmerkingen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn. Deze
meningen en opmerkingen geven niet de mening of het beleid van SHOT weer.
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AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Het auteursrecht op foto’s op onze (foto)website berust bij SHOT of bij derden welke met toestemming dit
(beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan SHOT. Leden zijn er mee akkoord dat eventuele aanwezigheid op
een foto via de website, de Facebookpagina of andere social media onlosmakelijk deel uitmaakt van het
lidmaatschap van de vereniging. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande
toestemming door SHOT.

WIJZIGINGEN
SHOT behoudt zich het recht voor dit privacyreglement periodiek te wijzigen en te actualiseren.
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