
Privacyverklaring Amsterdamse Studievereniging
ArbeidsRecht

De Amsterdamse Studievereniging Arbeidsrecht, gevestigd aan de Boelelaan
1077, 1081 HV Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:

asar-amsterdam.nl
Boelelaan 1077, 1081 HV Amsterdam
Kamer 2A-02
voorzitter@asar-amsterdam.nl
secretaris@asar-amsterdam.nl
penningmeester@asar-amsterdam.nl
extern@asar-amsterdam.nl
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mailto:extern@asar-amsterdam.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:

De Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht verwerkt je persoonsgegevens
omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf
aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Contactgegevens
- Curriculum Vitae
- Bankrekeningnummer
- Overige studie gerelateerde persoonsgegevens die je actief verstrekt, zoals je
studentnummer en studierichting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken

- Paspoortgegevens; hier zal alleen om gevraagd worden wanneer je jezelf
inschrijft voor een studiereis. Bij het organiseren van een studiereis zal op dat
moment expliciet voor dat doel om je paspoortgegevens en toestemming voor
het verwerken hiervan worden gevraagd.
- Gezondheidsgegevens; wij zullen hier slechts om vragen bij bepaalde
evenementen waar eten wordt geserveerd. De vraag ziet uitsluitend op de
voorkeur en allergieën die je hebt. ASAR zal niet verder vragen naar
persoonlijke gezondheidsgegevens.



Doel en grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens
verwerken

Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht verwerkt jouw persoonsgegevens
op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming voor de hieronder bepaalde
doelen:

- Het bijhouden van een ledenadministratie
- Het afhandelen van eventuele betalingen van- of aan ASAR
- Het verzenden van onze maandelijkse nieuwsbrief
- Het verzenden van onze maandelijkse Up2Date
- Het verzenden van overige mailings vanuit ASAR
- Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren
- Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en
activiteiten
- Voor het organiseren van studiereizen
- Om e-mails namens bedrijven of instellingen die zich richten op juridische
studenten naar je te kunnen sturen.
- Om e-mails naar bedrijven of instellingen die zich richten op juridische
studenten toe te kunnen sturen in aanloop naar een evenement waar je je voor
hebt aangemeld. Zonder andere reden zullen wij jouw gegevens niet met
bedrijven delen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht deelt jouw persoonsgegevens
met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Daarnaast kan de Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht jouw
persoonsgegevens aan overige derden verstrekken. Dit zijn de juridische
werkgevers waarmee wij andere inhoudelijke activiteiten organiseren met het
doel om leden kennis te laten maken met de juridische praktijk. Dit zal de vorm
aannemen van het vragen van cv’s die gedeeld worden met de hiervoor
genoemde partners voor de selectie voor dit soort activiteiten. Dit doen wij
alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.



Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot het moment dat je je als lid uitschrijft
en/of aangeeft dat je jouw gegevens vernietigd wil hebben.

Dit geldt voor de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Contactgegevens
- Curriculum Vitae
- Bankrekeningnummer
- Overige studie gerelateerde persoonsgegevens die je actief verstrekt, zoals je
studentnummer en studierichting.

Paspoortgegevens bewaren wij voor de duur van de reis en zullen daarna
vernietigd worden.

Uitschrijven als lid kan door een mail te sturen naar
secretaris@asar-amsterdam.nl met de mededeling dat je je uitschrijft als lid, of
door je af te melden voor onze mails (dit kan door onderaan een mail die je van
ons ontvangt te klikken op: ‘’unsubscribe from this list’’).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Dit kun je doen door een mail te sturen naar
secretaris@asar-amsterdam.nl, waarna wij jou de gegevens die we van je
beschikken kunnen sturen ter inzage of ter correctie of deze gegevens kunnen
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van jouw persoonsgegevens door ASAR en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen.
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Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
secretaris@asar-amsterdam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij
jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in
deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart ter bescherming van je privacy. Amsterdamse Studievereniging
ArbeidsRecht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op
jouw verzoek reageren.

De Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht wil je er verder op wijzen dat
je 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/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/
klacht-melden-bij-de-ap
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