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In	deze	privacyverklaring	wordt	beschreven	hoe	het	Amsterdams	Chemisch	Dispuut,	hierna	
te	noemen	‘het	ACD’,	de	persoonsgegevens	gebruikt	en	beschermt	die	u	aan	ons	verstrekt.	
Het	ACD	streeft	ernaar	ervoor	te	zorgen	dat	uw	privacy	wordt	beschermd.	Het	ACD	zal	
zorgen	dat	alle	verwerkingen	van	persoonsgegevens	in	overeenstemming	zijn	met	deze	
privacyverklaring.	Het	ACD	kan	deze	verklaring	te	allen	tijde	aanpassen.	Bezoek	deze	pagina	
dus	regelmatig	om	te	zien	of	u	het	eens	bent	met	de	wijzigingen.	In	het	geval	van	grootste	
aanpassingen	zullen	de	personen	tot	wie	deze	aanpassingen	betrekking	hebben	op	de	
hoogte	gesteld	worden	door	middel	van	mail.		
	
Versiebeheer	
Datum	 Aanpassingen	 Bekendmaking	
24	mei	2018	 Eerste	versie	 Alle	 (oud)leden,	 donateurs,	

ereleden,	 leden	 van	 verdienste	 en	
commissieleden	 zijn	 op	 de	 hoogte	
gesteld.		

4	juni	2018	 Website	 is	 SSL-beveiligd,	 enkele	
grammaticale	aanpassingen.		

	

26	juni	2018	 Verduidelijking	 van	 welke	 gegevens	
gedeeld	worden	met	welke	derden	en	
onder	 welke	 voorwaarden	 deze	
gegevensverwerkingen	plaatsvinden.		

	

	
	
1.	Contactgegevens	ACD	
	
Het	ACD	controleert	regelmatig	of	er	aan	dit	privacybeleid	voldaan	wordt.	Als	er	vragen	of	
opmerkingen	over	dit	beleid	zijn,	kunt	u	contact	opnemen:	
	
	 Amsterdams	Chemisch	Dispuut	
	 Science	Park	904	
	 Kamer	A0.09	
	 1098	XH	Amsterdam	
	
	 Tel:	+31	(0)20	525	78	61	
	 E-mail:	bestuur@acdweb.nl	
	
2.	Persoonsgegevens	die	het	ACD	verwerkt	
	
Wanneer	u	zich	inschrijft	bij	het	ACD	als	lid	of	donateur,	wanneer	u	zich	inschrijft	voor	een	
activiteit	georganiseerd	door	(een	commissie	van)	het	ACD	of	wanneer	u	gebruikt	maakt	van	
onze	 website	 worden	 er	 persoonsgegevens	 verzameld.	 Dit	 gebeurt	 met	 verschillende	
doeleindes,	 welke	 in	 sectie	 4	 beschreven	 worden.	 Hieronder	 een	 overzicht	 van	 de	
persoonsgegevens	die	wij	verwerken:	
	

1. Voor-	en	achternaam	
2. Studentnummer	
3. Geslacht	
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4. Geboortedatum	
5. E-mailadres	
6. Mobiele	telefoonnummer	
7. Adres	
8. Startjaar	studie	
9. Onderscheid	Bachelor-	of	Masterstudent	
10. IP-adres	
11. Gegevens	over	uw	activiteiten	op	onze	website	
12. Overige	persoonsgegevens	die	u	actief	verstrekt		
13. Foto’s	(zie	sectie	8)	
14. Financiële	gegevens	

	
De	 persoonsgegevens	 die	 actief	 verstrekt	 worden	 voor	 een	 specifieke	 activiteit	 of	
evenement	zullen	alleen	voor	het	organiseren	hiervan	gebruikt	worden.		
	
3.	Bijzondere	en/of	gevoelige	persoonsgegevens	die	het	ACD	verwerkt	
	
Onze	website	en/of	dienst	heeft	niet	de	intentie	gegevens	te	verzamelen	over	personen	die	
jonger	zijn	dan	16	jaar,	tenzij	deze	personen	toestemming	hebben	van	ouders	of	voogd.	We	
kunnen	echter	niet	controleren	of	een	websitebezoeker	ouder	dan	16	is.	Wij	raden	ouders	
dan	 ook	 aan	 betrokken	 te	 zijn	 bij	 de	 (online)	 activiteiten	 van	 hun	 kinderen,	 om	 zo	 te	
voorkomen	 dat	 er	 gegevens	 over	 kinderen	 verzameld	 worden	 zonder	 ouderlijke	
toestemming.	 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	
bestuur@acdweb.nl,	 dan	 gaan	 we	 na	 of	 er	 onwettig	 verzamelde	 informatie	 in	 onze	
systemen	zit	en	zullen	we	deze	verwijderen.		
	
4.	Met	welk	doel	en	op	basis	van	welke	grondslag	verwerkt	het	ACD	
persoonsgegevens	
	
De	voor-	en	achternaam	worden	verzameld	om	onderscheid	te	maken	tussen	alle	personen	
die	persoonsgegevens	actief	aan	ons	verstrekken	bij	inschrijving	als	lid,	donateur	of	bij	een	
activiteit.	 Daarnaast	 worden	 de	 voor-	 en	 achternaam	 gebruikt	 om	 aanwezigheid	 bij	 te	
houden	 bij	 evenementen	 in	 verband	 met	 de	 ACD’er	 van	 het	 jaar	 competitie.	 Het	
studentnummer	 wordt	 verzameld	 om	 te	 kunnen	 controleren	 of	 iemand	 officieel	 lid	mag	
worden	van	de	vereniging	en	wordt	gebruikt	voor	het	verkrijgen	van	beurzen	en	subsidies	in	
samenwerking	met	de	Universiteit	van	Amsterdam	en	de	Vrije	Universiteit.	Hierover	staat	
meer	 informatie	 in	sectie	7.	Het	geslacht	wordt	verzameld	voor	de	aanhef	van	brieven	en	
persoonlijke	 e-mails.	 De	 geboortedatum	 wordt	 gebruikt	 om	 te	 bepalen	 of	 iemand	
minderjarig	 is.	Het	e-mailadres	wordt	verzameld	om	contact	 te	kunnen	onderhouden	met	
de	 leden.	Wekelijks	wordt	er	 een	weekmail	 verstuurd	met	 informatie	over	de	activiteiten	
van	 de	 vereniging	 en	 andere	 informatie	 die	 het	 bestuur	 als	 nuttig	 heeft	 bepaald	 voor	 de	
leden.	Het	is	te	allen	tijde	mogelijk	om	je	af	te	melden	voor	deze	weekmail.	Verder	worden	
uitnodigingen	 voor	 de	 Algemene	 Ledenvergaderingen	 (ALVs)	 en	 overige	 bestuurlijke	
mededelingen	ook	via	de	e-mail	gestuurd.	Het	mobiele	telefoonnummer	wordt	verzameld	
voor	noodgevallen	en	 in	het	geval	 van	een	evenement/activiteit	om	 in	 contact	 te	kunnen	
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komen	 en	 gemakkelijk	 aanpassingen	 in	 het	 evenement	 te	 kunnen	 doorgeven.	 Het	 adres,	
bestaande	uit	de	 straatnaam,	het	huisnummer,	de	postcode,	de	woonplaats	en	het	 land,	
wordt	gebruikt	voor	het	versturen	van	het	verenigingsblad,	ACiD,	en	de	uitnodigingen	voor	
de	Wissel-ALV	en	constitutieborrel.		
Het	 studiejaar	 wordt	 gebruikt	 om	 te	 kunnen	 bijhouden	 hoelang	 het	 lid	 al	 studeert	 in	
verband	met	het	bijwerken	van	de	ledenlijst	en	om	jaarlaag	specifieke	informatie	te	kunnen	
verstrekken.	Het	onderscheid	 tussen	Bachelor-	 en	Masterstudenten	wordt	 gemaakt	 voor	
de	 contributie	 en	 om	 specifieke	 informatie	 te	 kunnen	 verstrekken.	 IP-adressen	 worden	
verzameld	 om	 informatie	 te	 kunnen	 verkrijgen	 over	 de	 bezoekersaantallen	 van	 onze	
website	en	van	specifieke	pagina’s.	Financiële	gegevens,	bestaande	uit	door	u	een	door	u	
verstrekt	bankrekeningnummer,	worden	verzameld	omdat	het	ACD	contributie	vraagt	voor	
het	 lidmaatschap,	 donateurschap	 en	 bepaalde	 activiteiten.	 Deze	 contributie	 kan	
overgemaakt	 worden	 naar	 de	 ACD	 rekening.	 Daarnaast	 kunnen	 commissieleden	 uitgaves	
declareren	bij	het	ACD.		
	
5.	Hoe	lang	bewaart	het	ACD	persoonsgegevens	
	
Het	ACD	bewaart	uw	persoonsgegevens	niet	langer	dan	strikt	noodzakelijk	is	om	de	doelen	
te	realiseren	waarvoor	uw	gegevens	verzameld	worden.	Zolang	een	persoon	 ingeschreven	
staat	 als	 lid	 bij	 het	 ACD	 worden	 de	 gegevens	 bewaard.	 Hierna	 worden	 de	 gegevens	
opgenomen	 in	het	oud-ledenbestand,	 tenzij	anders	aangegeven.	U	heeft	 te	allen	 tijde	het	
recht	om	uw	gegevens	aan	te	passen	of	te	verwijderen	zoals	beschreven	in	sectie	10.		
	
Wanneer	 een	 persoon	 zich	 inschrijft	 als	 donateur	 van	 het	 ACD	 worden	 de	 gegevens	
bewaard	 zolang	 deze	 persoon	 het	 donateurschap	 jaarlijks	 verlengd.	 Wanneer	 het	
donateurschap	beëindigd	wordt,	worden	de	persoonsgegevens	verwijderd.	
	
Alle	 overige	 actief	 verstrekte	 persoonsgegevens	 voor	 evenementen	 zullen	 alleen	 gebruikt	
worden	 voor	 de	 organisatie	 van	 dit	 specifieke	 evenement	 en	 zullen	 na	 afloop	 verwijderd	
worden.	 De	 persoonsgegevens	 die	 verstrekt	 worden	 voor	 het	 pofsysteem,	 het	
betaalsysteem	 voor	 de	 verkoop	 van	 hapjes	 en	 drankjes,	 worden	 verwijderd	 zodra	 de	
persoon	geen	lid	of	donateur	meer	is.		
	
Financiële	gegevens	zullen	bewaard	worden	voor	minimaal	zeven	jaar.	
	
6.	Toegang	tot	persoonsgegevens	
	
Bestuur	
Het	 ACD-bestuur	 heeft	 toegang	 tot	 alle	 ingevoerde	 persoonsgegevens.	 Digitale	
persoonsgegevens	 zijn	 versleuteld	 door	 middel	 van	 wachtwoorden,	 zodat	 alleen	
geautoriseerde	personen	hiertoe	 toegang	hebben.	Deze	wachtwoorden	worden	na	 iedere	
bestuurswissel	 aangepast.	 Eventuele	 papieren	met	 persoonsgegevens	 staan	 in	 afgesloten	
kasten.		
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Commissies	
Wanneer	 er	 een	 evenement	 georganiseerd	 wordt	 door	 een	 commissie	 heeft	 die	 gehele	
commissie	 toegang	 tot	 de	 persoonsgegevens	 die	 voor	 het	 desbetreffende	 evenement	
verzameld	worden.	Deze	gegevens	worden	actief	door	de	leden	verstrekt.	Na	afloop	van	het	
evenement	worden	deze	gegevens	weer	verwijderd.		
	
Ledenbestand	
Het	ACD	maakt	gebruik	van	Microsoft	Access	voor	het	bijhouden	van	het	ledenbestand.	Dit	
ledenbestand	 is	 beveiligd	 met	 een	 wachtwoord	 wat	 alleen	 bekend	 is	 bij	 de	 zittende	
bestuursleden	en	zal	worden	aangepast	na	elke	bestuurswissel.		
	
Google	
Het	ACD	maakt	gebruik	van	Google	(Drive,	Gmail,	Agenda	etc.)	om	e-mails	te	ontvangen	en	
verzenden	en	(tijdelijk)	data	op	te	slaan.	De	e-mailadressen	van	de	leden	zijn	opgeslagen	in	
Gmail.	
	
7.	Delen	van	persoonsgegevens	met	derden	
	
Persoonsgegevens	 van	 (oud)leden	 en	 donateurs	 worden	 alleen	 met	 derden	 gedeeld	
wanneer	 er	 een	 (verwerkers)overeenkomst	 bestaat	 tussen	 deze	 partij	 en	 het	 ACD.	 Intern	
kunnen	de	persoonsgegevens	gedeeld	worden.	Het	bestuur	van	het	ACD	is	verplicht	om	de	
vertrouwelijkheid	van	uw	gegevens	te	respecteren.	
	
UvA	
Met	de	UvA	zal	geen	verwerkersovereenkomst	gesloten	worden,	omdat	zowel	het	ACD	als	
de	UvA	zelf	bepalen	wat	er	gebeurt	met	de	persoonsgegevens	die	gedeeld	worden.	Het	gaat	
bij	 deze	 uitwisseling	 alleen	 om	 voornaam,	 achternaam	 en	 studentnummer.	 Dit	 zijn	 in	
principe	gegevens	die	bij	beiden	partijen	al	bekend	zijn	en	worden	alleen	gebruikt	om	aan	te	
geven	bij	de	UvA	welke	studenten	lid	zijn	bij	het	ACD	en	om	aan	te	geven	aan	het	ACD	welke	
studenten	 niet	 langer	 scheikunde	 studeren.	 Wel	 zal	 er	 een	 zorgplicht	 bepaling	 worden	
opgesteld,	met	afspraken	over	het	omgaan	met	de	persoonsgegevens.	Deze	bepaling	is	op	
dit	moment	nog	niet	door	beide	partijen	ondertekend.		
	
VU	
Met	de	VU	zal	geen	verwerkersovereenkomst	gesloten	worden.	Met	de	VU	worden	op	dit	
moment	 geen	 persoonsgegevens	 gedeeld.	 Wanneer	 dit	 wel	 aan	 de	 orde	 komt,	 voor	
bijvoorbeeld	subsidies	of	fondsen,	zal	hier	een	overeenkomst	voor	worden	opgesteld	en	zal	
dit	in	de	privacyverklaring	vermeld	worden.		
	
BladNL	
Met	 BladNL,	 het	 bedrijf	 wat	 ons	 verenigingsblad	 (ACiD)	 verpakt	 en	 distribueert,	 is	 een	
contract	gesloten	wat	hun	wettelijk	bindt	om	zich	aan	de	AVG	wet	te	houden	wat	betreft	de	
persoonsgegevens	 die	 zij	 verwerken.	 Daarnaast	 hebben	 zij	 speciale	 AVG	 voorwaarden	
opgesteld	 die	 van	 toepassing	 zijn	 op	 de	 dienst	 die	 BladNL	 aan	 het	 ACD	 verleent.	 Deze	
voorwaarden	zijn	onder	de	volgende	link	te	vinden:	
https://www.bladnl.nl/files/BladNL-voorwaarden-AVG.pdf		
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Stichting	Lustrum	ACD	(SLA)	
Het	ACD	heeft	een	stichting	voor	het	organiseren	van	de	lustrumviering	een	keer	in	de	vijf	
jaar	ter	ere	van	de	oprichting	van	het	ACD	op	7	november	1945.	Ten	behoeve	van	de	viering	
van	het	lustrum	heeft	de	SLA	toegang	tot	persoonsgegevens	van	de	(oud)leden	van	het	ACD.	
Op	het	moment	dat	het	SLA	bestuur	wordt	verkozen	zal	er	een	overeenkomst	ondertekend	
worden	 waarin	 de	 gegevens	 verwerkingen	 en	 de	 bewaartermijnen	 gespecificeerd	 zullen	
worden	en	de	bestuursleden	tot	geheimhouding	zal	verplichten.			
	
8.	Foto’s	
	
Tijdens	activiteiten	van	het	ACD	kunnen	foto’s	gemaakt	worden.	Deze	foto’s	worden	achter	
de	login	op	de	ACD-website	gezet	en	worden	dus	afgeschermd	voor	personen	die	geen	lid	
zijn	van	het	ACD.	De	foto’s	zullen	automatisch	op	de	website	geplaatst	worden,	tenzij	een	
persoon	 actief	 aangegeven	 heeft	 niet	 op	 de	 foto’s	 achter	 de	 login	 te	willen	 staan.	 Het	 is	
altijd	mogelijk	om	een	verzoek	tot	verwijdering	van	foto’s	te	doen	door	een	e-mail	te	sturen	
naar	bestuur@acdweb.nl	
	
De	 foto’s	 die	 gemaakt	 worden	 tijdens	 activiteiten	 kunnen	 ook	worden	 gebruikt	 voor	 het	
ACD-blad	 (ACiD)	 en	 voor	 social	 media	 (Instagram,	 Facebook	 en	 LinkedIn),	 tenzij	 u	 hier	
bezwaar	 tegen	maakt.	Eens	 in	de	vijf	 jaar	breng	het	ACD	een	Almanak	uit	met	daarin	een	
‘Smoelenboek’	van	de	leden.	Men	kan	hier	van	tevoren	bezwaar	tegen	maken.		
	
Foto’s	 blijven	 bewaard	 achter	 de	 login	 op	 de	 website,	 tenzij	 er	 bezwaar	 tegen	 wordt	
gemaakt.		
	
9.	Cookies,	of	vergelijkbare	technieken,	die	wij	gebruiken	
	
De	website	van	het	ACD	gebruikt	alleen	technische,	functionele	en	analytische	cookies.	Een	
cookie	 is	 een	 klein	 tekstbestand	 dat	 bij	 het	 eerste	 bezoek	 aan	 deze	 website	 wordt	
opgeslagen	 op	 uw	 computer,	 tablet	 of	 smartphone.	 De	 cookies	 die	 wij	 gebruiken	 zijn	
noodzakelijk	voor	de	 technische	werking	van	de	website	en	uw	gebruiksgemak.	Ze	zorgen	
ervoor	 dat	 de	 website	 naar	 behoren	 werkt	 en	 onthouden	 bijvoorbeeld	 uw	
voorkeursinstellingen.	 Met	 deze	 informatie	 kunnen	 wij	 ook	 de	 website	 optimaliseren.	 U	
kunt	 zich	 afmelden	 voor	 cookies	 door	 uw	 internetbrowser	 zo	 in	 te	 stellen	 dat	 deze	 geen	
cookies	meer	opslaat.	Daarnaast	kunt	u	ook	alle	informatie	die	eerder	is	opgeslagen	via	de	
instellingen	van	uw	browser	verwijderen.	
	
10.	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	het	
ACD.	Als	laatste	heeft	u	het	recht	op	gegevensoverdraagbaarheid,	wat	inhoudt	dat	u	bij	ons	
een	 verzoek	 kunt	 indienen	 om	 de	 persoonsgegevens	 die	 wij	 van	 u	 hebben	 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,	
intrekking	 van	 uw	 toestemming	 of	 bezwaar	 op	 de	 verwerking	 van	 uw	 persoonsgegevens	
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sturen	 naar	 bestuur@acdweb.nl.	 Een	 verzoek	 tot	 totale	 verwijdering	 van	 alle	
persoonsgegevens	 zal	 resulteren	 in	 het	 eindigen	 van	 uw	 lidmaatschap	 of	 donateurschap.	
Om	er	zeker	van	te	zijn	dat	het	verzoek	tot	inzage	door	u	is	gedaan,	vragen	wij	u	een	kopie	
van	uw	 identiteitsbewijs	met	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.	We	reageren	zo	snel	mogelijk,	maar	binnen	vier	weken,	op	uw	verzoek.		
	
11.	Hoe	wij	persoonsgegevens	beveiligen	
	
Onze	website	is	SSL-beveiligd	om	u	veilig	te	kunnen	laten	inloggen,	uitloggen	en	uw	
gegevens	te	verzamelen.	
	
12.	Misbruik	
	
Het	ACD	neemt	de	bescherming	van	gegevens	heel	serieus	en	zal	passende	maatregelen	
nemen	om	misbruik,	verlies,	onbevoegde	toegang,	ongewenste	openbaarmaking	en	
ongeoorloofde	wijziging	tegen	te	gaan.	Als	u	de	indruk	heeft	dat	uw	gegevens	niet	goed	
beveiligd	zijn	of	er	aanwijzingen	zijn	van	misbruik,	neem	dan	contact	op	via	
bestuur@acdweb.nl		
	
Wij	willen	u	er	tevens	op	wijzen	dat	u	de	mogelijkheid	heeft	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		
	


