Registratie en verwerking persoonsgegevens Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden
Registratie persoonsgegevens
Leden vullen een lidmaatschapsformulier in waarin ze hun gegevens aan het NGL verstrekken in ruil voor
de mogelijkheid om lezingen en excursies te kunnen bijwonen en hierover geïnformeerd te worden.
Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden om alumni van de faculteit tot elkaar te laten komen,
bijvoorbeeld door hen gericht uit te nodigen voor, of te informeren over een alumni-activiteit.
De volgende gegevens worden gevraagd in het lidmaatschapsformulier, waarbij de onderstreepte
gegevens verplicht zijn: aanhef, naam, tussenvoegsel, achternaam, titulatuur, geboortedatum, adres,
telefoonnummer, e-mailadres, opleiding en afstudeerjaar, en alumnus-status.
Leden hebben volgens de AVG de volgende rechten:
-

Recht op inzage;
Recht op correctie en verwijdering;
Recht om vergeten te worden;
Recht op dataportabiliteit, een uittreksel van de gegevens van het lid uit het ledenbestand.

Daarnaast vullen bezoekers van de lezingen een aanmeldformulier in als ze de lezing willen bezoeken.
Dit is niet verplicht, maar informeert de organisatie over het aantal bezoekers en hun achtergrond. Tot
slot wordt deze data per seizoen geanalyseerd om de doelstellingen van het NGL verder te helpen
bereiken, inclusief het benaderen van frequente bezoekers met de aankondigingen van volgende
lezingen. Na deze jaarlijkse analyse worden de gegevens verwijderd. Bezoekers hebben wat betreft de
persoonsgegevens dezelfde rechten als de leden zoals hierboven aangegeven.
De volgende gegevens worden gevraagd in het aanmeldformulier, waarbij de onderstreepte gegevens
verplicht zijn: naam, e-mailadres, lidmaatschaps-/alumnistatus, leeftijd, studie, telefoonnummer en
woonplaats.
Verwerking persoonsgegevens
De secretaris van het NGL-bestuur, te vinden op de website www.universiteitleiden.nl/ngl, is
verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Het ledenbestand bevat de meeste
persoonsgegevens en is beveiligd met een wachtwoord dat slechts bekend is bij de voorzitter, secretaris,
en facultaire alumni-officer. De aanmeldlijsten worden in de Jotform-omgeving bewaard en beveiligd.
Richtlijnen
Volgens de richtlijnen van de Universiteit Leiden houdt het NGL zich aan de volgende punten:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dataminimalisatie
Datakwaliteit
Doelbeschrijving
Gebruiksminimalisatie
Beveiligingsmaatregelen
Transparantie
Rechten van betrokkenen
Aansprakelijkheid

