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1. Grondslagen 

GEWIS is de seniorenvereniging van de Universiteit Twente en een subvereniging van 
de UT-Kring, de personeelsvereniging van de Universiteit Twente. GEWIS is nauw 
gelieerd aan de Universiteit Twente maar beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid. 
In dit privacyreglement informeren wij u over de manier waarop uw gegevens gebruikt 
worden en op welke manier u daar invloed op kunt uitoefenen. Leidend daarbij zijn de 
eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan 
stelt. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, geldt het privacystatement van 
de Universiteit Twente, te vinden op https://www.utwente.nl/over-de-website/. 

2. Rechten en plichten 

U heeft inzagerecht in de persoonsgegevens die de vereniging van u heeft en u heeft 
recht op correctie daarvan. Daarnaast heeft u ook het recht op "vergeten", dat wil 
zeggen het volledig verwijderen van al uw persoonsgegevens uit de administratie van de 
vereniging (volgens de AVG omvatten Persoonsgegevens ook internetadressen, wacht-
woorden, DNA-profielen en vingerafdrukken.) 

3. Persoonsgegevens en noodzakelijke bewerkingen 

GEWIS kent de volgende processen: 

 Het aangaan, continueren en beëindigen van het lidmaatschap. 
 Het organiseren van activiteiten (aan- en afmeldingen, bijhouden van deelnemers-

lijsten). 
 De financiële huishouding (inning van contributie en activiteitenbijdragen). 

 
Hiervoor hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig: 

 Voorletters, voornaam en achternaam. 
 Geslacht. 
 Academische titel(s). 
 Voormalige faculteit of dienst. 
 Huisadres (straat, huisnummer, postcode, plaats). 
 Telefoon vast. 
 Telefoon mobiel. 
 E-mailadres. 

 
Als u lid bent of wordt van GEWIS, stemt u in met het verstrekken aan het bestuur van 
bovenstaande persoonsgegevens en het gebruik ervan. 

4. Uw rechten als gegevensverstrekker 

Op grond van de AVG heeft u onder andere de volgende rechten: 

 Het recht op inzage in uw gegevens. 
 Het recht op correctie van uw gegevens als die niet juist zijn. 
 Het recht op verwijdering van uw gegevens en het recht om "vergeten te worden", 

dat wil zeggen dat alle informatie over u wordt geschrapt uit onze registraties. 
 Het recht op informatie over de bewerkingen op uw persoonlijke gegevens. 
 Het recht op beperking van gegevensverwerking. 
 Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking. 
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5. Hoe gaan wij te werk 

De AVG stelt eisen aan onze omgang met uw Persoonsgegevens. De volledige tekst is 
te vinden op: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-
privacywetgeving/algemene-informatie-avg. 

6. Behandeling klachten en bezwaren 

Wilt u een beroep doen op uw rechten op grond van de AVG, dan kunt u zich wenden 
tot het bestuurslid belast met de ledenregistratie van GEWIS. Dat kan door een e-mail te 
sturen naar het e-mailadres van het betrokken bestuurslid dat u kunt vinden op de 
website van GEWIS. Bent u niet tevreden met het resultaat van uw verzoek, dan kunt u 
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den 
Haag. 
 
22 oktober 2019. 


