
Privacyverklaring ProParte, 
Vereniging van hoogleraren van de Universiteit Leiden, echtgenoten en partners 

 
ProParte respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder 
het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679). Deze 
privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop ProParte de 
persoonsgegevens van haar leden gebruikt. 
 
De persoonsgegevens  
Het secretariaat van ProParte beschikt over de volgende persoonsgegevens van haar leden: 
naam, adres, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer en e-mailadres. Deze gegevens 
worden bewaard in een offline Excel bestand.   
 
Doeleinden waarvoor ProParte persoonsgegevens vastlegt en gebruikt 
De genoemde gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de doeleinden van de 
vereniging zoals omschreven in de statuten. Daaronder zijn begrepen het contact 
onderhouden met de leden per post, per telefoon of digitaal (e-mail) over 
verenigingsaangelegenheden. Leden kunnen slechts beschikken over de persoonsgegevens 
van andere leden indien die laatsten daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Het 
bestuur stelt die gegevens daarom uitsluitend ter beschikking aan het verzoekende lid, na 
toestemming verkregen te hebben van dat andere lid. 
 
Communicatie 
Wanneer u e-mailberichten, brieven of andere berichten naar het secretariaat verzendt, 
worden die voor de administratie en het archief van de vereniging bewaard. De vereniging 
maakt voor berichtgeving aan de leden over de vereniging, ook gebruik van de website van 
ProParte. Bij berichtgeving, uitnodigingen en aankondigingen per e-mail worden de e-
mailadressen van andere leden dan van de geadresseerde niet vermeld, door gebruik te 
maken van de zgn. bcc adressering.  
Contactgegevens zoals naam en e-mailadres van leden kunnen uitsluitend met toestemming 
van die leden op de website worden vermeld; bijvoorbeeld waar het gaat om 
contactpersonen van subverenigingen e.d. 
 
Derden 
De gegevens worden door ProParte niet met derden gedeeld, tenzij het gaat om een beperkt 
deel van de gegevens waartoe een wettelijke verplichting bestaat zoals bijvoorbeeld voor de 
Belastingdienst.  
 
Inzage, correctie en verwijdering 
Een lid van ProParte kan op elk moment inzage vragen in de gegevens die de vereniging over 
hem/haar heeft vastgelegd en kan deze laten corrigeren of verwijderen. Een dergelijk 
verzoek kan worden ingediend bij het secretariaat van ProParte 
(proparte.leiden@gmail.com) voorzien van naam, adres en contactgegevens. Het 
secretariaat kan desgewenst met het betrokken lid contact opnemen ter verificatie van het 
verzoek teneinde misbruik van het recht op inzage, correctie en verwijdering van de 
gegevens door derden te voorkomen. Bij verwijderen van persoonsgegevens wordt rekening 
gehouden met eventuele verplichte bewaartermijnen op grond van (fiscale) wetgeving.  
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Bewaartermijnen 
De vereniging bewaart de gegevens van de leden op de bij verenigingen gebruikelijke wijze 
voor archivering en eventuele geschiedschrijving van de vereniging. Zij doet dit zo lang deze 
gegevens nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt of worden gebruikt en/of 
zolang dit wettelijk vereist is. 
In geval van publicatie over de geschiedenis van de vereniging zal zeer prudent met de 
gegevens worden omgegaan en zo mogelijk vooraf toestemming aan de betrokkenen 
worden gevraagd. 
 
Tekst privacyverklaring 
De tekst van deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door het 
bestuur van ProParte te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf 
het moment ze op deze website zijn gepubliceerd. 
 
 
 
 


