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________________________________________________________________________________________________________________ 

Voor u ligt het privacy reglement van Studentendansvereniging Nijmegen Dance Fever. Hier vindt 

u de nodige informatie over persoonsgegevens die door Dance Fever worden verwerkt en 

opgeslagen, met wie deze gegevens worden gedeeld en waarom, hoe lang deze gegevens bewaard 

worden, de beveiliging van uw gegevens, het internet- en socialmediagebruik van de vereniging, 

en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Omschrijving bedrijf 

S.D.V.N. Dance Fever is een studentendansvereniging in Nijmegen, gevestigd in het Radboud Sportcentrum 

aan de Heyendaalseweg 141 te Nijmegen, nader te noemen ‘de vereniging’. De vereniging verzorgt 

danslessen voor studenten en andere geïnteresseerden in verschillende stijlen. Naast de danslessen worden 

er ook gezelligheidsactiviteiten georganiseerd waar alle leden welkom zijn.  

Postadres  

S.D.V.N. Dance Fever,  

Heyendaalseweg 141,  

6525AJ Nijmegen 

Contactgegevens: bestuur@sdvndancefever.nl 

KvK nummer: 09170479 

  

mailto:bestuur@sdvndancefever.nl
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2. Doel gegevens 

De vereniging legt privacygevoelige gegevens van leden, docenten, en andere geïnteresseerden vast en 

verwerkt deze. Deze gegevens worden verzameld via het inschrijfformulier op de website sdvndancefever.nl, 

via docentcontracten, of zijn door eerdere contacten verkregen en opgeslagen. 

De vereniging verzamelt de volgende gegevens van haar leden: persoonsgegevens, contactgegevens, 

betaalgegevens, studentgegevens. Van docenten worden de volgende gegevens verzameld: 

persoonsgegevens, contactgegevens, betaalgegevens. Van overige partijen is enkel de naam en de 

contactgegevens opgeslagen. 

De persoonsgegevens (naam, geboortedatum) worden gebruikt voor het identificeren van de leden of 

docenten van de vereniging.  

De contactgegevens (telefoonnummer, emailadres, woonadres, postcode en woonplaats) worden 

verzameld ten behoeve van het informeren van haar leden over de activiteiten binnen en door de vereniging 

in de breedste zin van het woord.  

De betaalgegevens worden gebruikt voor de inning van de contributie via automatische incasso.  

De studiegegevens worden verzameld om te kunnen controleren of leden student zijn of niet, en of zij in 

het bezit zijn van een sportkaart van het Radboud Sportcentrum. 

3. Ontvangers en gebruikers van gegevens 

Uw gegevens worden nimmer verstrekt aan derden buiten de universiteit, tenzij hiertoe verzocht door de 

politie, Belastingdienst of andere overheidsinstelling met geldige reden. 

Gegevens van leden worden opgeslagen in boekhoud- en administratiesysteem Conscribo Online 

Boekhouden. Met Conscribo hebben wij een gebruikersovereenkomst afgesloten. Deze kunt u op de 

website vinden. 

Alleen de penningmeester van de vereniging heeft volledige beheerdersrechten over de 

verenigingsomgeving in het systeem. De secretaris van de vereniging kan ledengegevens invoeren, wijzigen 

of verwijderen. Overige bestuursleden kunnen enkel gegevens inzien en mails versturen. De 

Kascontrolecommissie kan enkel financiële gegevens inzien en kan geen wijzigingen aanbrengen in het 

systeem. Deze personen hebben elk een eigen account dat met een wachtwoord is beveiligd. 

Gegevens van andere contactpersonen worden opgeslagen in het mailprogramma van het bestuur. Dit 

account is beveiligd met een wachtwoord dat regelmatig (in elk geval eens per jaar) gewijzigd wordt. 
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Ten tijde van de overdracht en gedurende de inwerkperiode van een nieuw bestuur, kunnen kandidaat-

bestuursleden dit systeem onder toezicht gebruiken om hun toekomstige functie te leren uitoefenen. 

Indien u bij de vereniging danst, dat wil zeggen ingeschreven staat bij één of meerdere danscursussen die 

door de vereniging worden aangeboden, dient u tevens lid te zijn van het Radboud Sportcentrum (RSC). 

Ten behoeve van controle van dit lidmaatschap worden uw naam, student- en/of sportkaartnummer 

tweemaal per jaar gedeeld met het sportcentrum. 

In het kader van de uitvoering van activiteiten van de vereniging kunnen persoonsgegevens gedeeld 

worden met commissies van de vereniging. Tevens kunnen publicaties, tijdens een evenement of dansles 

gemaakte foto’s en filmpjes gepubliceerd op de website van de vereniging en sociale media of op andere 

wijze in de openbaarheid worden gebracht. U heeft te allen tijde recht om foto’s waar u op afgebeeld staat 

of filmpjes waarop u te zien bent, te laten verwijderen van de plaatsen waarop deze gedeeld zijn. 

4. Opslagperiode 

Uw gegevens worden opgeslagen tot het eind van uw lidmaatschap en worden, na beëindiging van het 

lidmaatschap aan het eind van het laatste studiejaar (september-augustus) waarin u ingeschreven stond in 

het ledenbestand, gearchiveerd.  

Een aantal gegevens wordt tot maximaal 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard voor inzage 

door de Belastingdienst. Dit zijn uw bankrekeningnummer, naam en achternaam, en de gegevens van 

transacties die u met Dance Fever heeft gehad, zoals bijvoorbeeld contributie, deelnamekosten voor 

activiteiten, of betaling van ledenkleding of declaraties van door u gemaakte onkosten in naam van de 

vereniging. 

5. Rechten 

Recht op inzage 

Leden van Dance Fever hebben te allen tijde recht op inzage van hun eigen gegevens, en het verbeteren, 

aanvullen, of wijzigen van deze gegevens. Dit kan door een mail te sturen naar bestuur@sdvndancefever.nl.  

Recht op vergetelheid 

Oud-leden kunnen te allen tijde verzoeken dat hun gegevens worden verwijderd. Hieraan zal, waar de wet 

het toelaat, gehoor gegeven worden. Zoals hierboven vermeld, wordt een aantal gegevens bewaard. Deze 

kunnen niet zomaar verwijderd worden binnen de termijn die gesteld is. Alle overige gegevens kunnen na 

beëindiging van het lidmaatschap op verzoek worden verwijderd. 

Datalekken 

mailto:bestuur@sdvndancefever.nl
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Mocht er iets misgaan met de verwerking of beveiliging van persoonsgegevens, kan er sprake zijn van een 

datalek. Indien dit het geval is, dient dit door de vereniging of andere betrokken partijen te worden gemeld 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij diegenen van wie de gegevens niet goed verwerkt zijn. De 

vereniging heeft een document opgesteld voor de procedure omtrent datalekken, dat op de website te 

vinden is. De communicatie over dit soort incidenten verloopt zo veel mogelijk via het bestuur van de 

vereniging. Mocht het voorkomen dat een datalek zich voordoet, wordt u hierover geïnformeerd door het 

bestuur binnen redelijke termijn (3 werkdagen) van het ontdekken van het datalek. 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, mocht u van mening zijn 

dat er onrechtmatig met uw gegevens is omgegaan. Dat kunt u doen via de website van de Autoriteit 

Persoonsgegevens.  

6. Beveiliging 

Uw gegevens worden opgeslagen in het boekhoud- en administratiesysteem Conscribo. Dit online systeem 

is voorzien van een beveiligde SSL-verbinding en de administratieomgeving is toegankelijk door middel 

van een wachtwoord en persoonlijke gebruikersnaam voor diegenen met toegang zoals benoemd in 

paragraaf 4. Ontvangers en gebruikers van gegevens.  

De website is beveiligd met een 256-bit encryptie waarmee de gegevens die via de site zijn ingevoerd, 

beschermd worden. 

De mailbox van het bestuur, waar af en toe gegevens van leden worden gebruikt, is beveiligd met een 

wachtwoord dat regelmatig wordt gewijzigd om de inhoud te beveiligen.  

7. Website en Social Media 

Op de website www.sdvndancefever.nl wordt voor alle leden een gebruikersaccount aangemaakt, dat is 

gekoppeld aan het emailadres dat via het inschrijfformulier aan ons is verstrekt. Hiermee kunt u op de 

pagina’s die afgeschermd zijn voor niet-leden foto’s van activiteiten en documenten inzien. Hier bevinden 

zich ook persoonsgegevens, onder meer te vinden in de notulen van de Algemene Ledenvergadering 

(aanwezigheidslijst en relevante bijdragen aan de ledenvergaderingen zoals tijdens de vergadering 

genotuleerd).  

Cookies 

Nagenoeg alle websites maken gebruik van cookies om de opbouw en presentatie van de site te 

ondersteunen. De website van de vereniging is daarop geen uitzondering. De site maakt echter geen 

gebruik van zogenaamde tracking cookies die het gedrag van een bezoeker op de site vastleggen voor 

statische of andere doeleinden.  

Facebook en andere sociale media 

http://www.sdvndancefever.nl/
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De vereniging maakt actief gebruik van sociale media om leden en belangstellenden te informeren over de 

activiteiten van de vereniging en deze te promoten. Dit gebeurt met tekst, foto en soms video. Personen 

zijn hierbij soms herkenbaar in beeld. Bij publicatie wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de leden 

die hebben aangeven hier bezwaar tegen te hebben, en u heeft te allen tijde recht om beelden van u te 

laten verwijderen. 

E-mail 

Wij maken gebruik van email om leden en geïnteresseerden te informeren over of uit te nodigen voor 

verschillende activiteiten binnen en buiten de vereniging. Dit gaat om incidentele mails, alsmede de 

maandelijkse nieuwsbrief die naar alle leden verzonden wordt. Leden kunnen zich te allen tijde afmelden 

voor deze mailinglist door te mailen naar secretaris@sdvndancefever.nl. Alle mails dienen te worden 

verzonden via de BCC-methode, zodat er geen andere geadresseerden zichtbaar zijn als dit niet de 

bedoeling is.  

Leden worden ook via de mail uitgenodigd voor Algemene Ledenvergaderingen. Ook agenda’s en andere 

stukken van de ledenvergaderingen worden vooraf via de mail verstrekt aan de leden. Na afloop van de 

ledenvergadering zijn deze stukken te vinden op het afgeschermde gedeelte van de website.  

8. Slotbepalingen 

Het fundament van (de communicatie over) het privacybeleid van de vereniging wordt door dit document 

gevormd. Dit beleid wordt uitgevoerd vanaf 25 mei 2018, de datum waarop de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming ingaat. Het bestuur van Dance Fever behoudt zich het recht voor, echter conform 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan 

te passen. 

Voor vragen of opmerkingen over het privacybeleid van S.D.V.N. Dance Fever kunt u per mail terecht bij het 

bestuur van de vereniging (bestuur@sdvndancefever.nl). Specifieke vragen over het functioneren van de 

website kunnen gesteld worden aan webcie@sdvndancefever.nl.  

Namens S.D.V.N. Dance Fever is dit document geschreven door Juul van Kesteren, voorzitter van het 

achttiende bestuur. Het is gecontroleerd door de Raad van Advies, de websitecommissie, en de overige 

bestuursleden van het achttiende bestuur. 

Dit document is hieronder in het Engels vertaald door Juul van Kesteren. Deze vertaling is enkel bedoeld 

ter informatie. De Nederlandse versie is de meest accurate uiteenzetting van het privacybeleid van S.D.V.N. 

Dance Fever. 

 

  

mailto:secretaris@sdvndancefever.nl
mailto:bestuur@sdvndancefever.nl
mailto:webcie@sdvndancefever.nl
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S.D.V.N. Dance Fever 

July 2020 

________________________________________________________________________________________________________________ 

The document before you is the privacy policy of student dance association Dance Fever. In it, you 

will find the necessary information regarding personal details collected and used by Dance Fever, 

with whom they are shared and why, how long the data is stored, how Dance Fever uses its website 

and social media, and what your rights are concerning your data. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Description of company/association 

S.D.V.N Dance Fever is a student dance association, located in the Radboud Sports Centre at the 

Heyendaalseweg 141 in Nijmegen, referred to in this document by “the association”. The association 

organises dancing lessons in various styles for students and other interested members. Additionally, the 

association organises fun activities open to all members.  

Post address 

S.D.V.N. Dance Fever 

Heyendaalseweg 141 

6525AJ Nijmegen 

The Netherlands 

Contact details: bestuur@sdvndancefever.nl; webcie@sdvndancefever.nl 

KvK registration: 09170479  

mailto:bestuur@sdvndancefever.nl
mailto:webcie@sdvndancefever.nl
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2. Purposes of data collection 

The association collects and uses privacy sensitive data of its members, teachers, and other parties. This 

data is collected directly through the registration form on the website sdvndancefever.nl, through teacher 

contract, or have been collected by other means and have been saved with the consent of the parties 

concerned.  

The association collects the following types of data from its members: personal details, contact details, 

payment details, and student details. Data collected from teachers is limited to personal details, contact 

details, and payment details. Data collected from other parties consists only of personal and contact details.  

Personal details (name and date of birth) are used to identify members of the association. 

Contact details (phone number, email address, home address, postal code and city) are collected in order 

to properly inform members of the activities organised by the association. 

Payment details are used for the collection of the contribution via direct debit transfers. 

Student details are collected to check registration of members at a (Dutch) university or college, and to 

ensure that they are in possession of a Radboud Sports Card.  

3. Recipients and users of data 

Your details will never be shared with third parties outside the association or the university, unless requested 

to do so by police, Belastingdienst, or other government institution with proper cause. 

Members’ data is stored in Conscribo Online Boekhouden, an online accounting and administration system. 

With Conscribo, we have set a Data Processing Agreement, which you can find on the website (Dutch only). 

No one except the website committee and the treasurer of the society have full administrator’s access to 

the association’s online Conscribo environment. The secretary has access to the administration and can add, 

edit, or delete members’ data. Other board members can only view data and send emails via the 

programme. De Kascontrolecommissie can only view financial data and is barred from making edits to the 

system. Each user has their own personal account protected with a password 

Data from other contacts are stored in the email programme as used by the board. This account is protected 

with a password that is changed regularly (at least once every year).  

During the transfer and training period of new board members, board candidates can use the functions in 

Conscribo to learn about their prospective functions under supervision of their predecessor. 

If you sign up to the association, but cannot get a place due to the capacity of the lessons, your name and 

email address will be saved, so that the board of the association can get in touch if there is a spot free in 

the lessons of your choice.  

If you dance with the association, that is, are registered in one or more dance courses offered by the 

association, you should also be a member of the Radboud Sports Centre (RSC). In order to check that this 
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is the case, your name, student number and/or sports card number are shared with the administrators of 

the Sports Centre twice a year. 

In the context of properly organising association activities, members’ data may be shared with members of 

relevant association committees. During said activities or dance lessons, photographs or videos may be 

taken, which may then be published on the association’s website, on social media, or elsewhere. You have 

the right to have your pictures removed from those places, where they have been published.  

4. Storage period 

Your data is stored until the end of your membership of the association. They will be automatically archived 

at the end of the last school year (September-August) in which you have been registered as a member of 

the association.  

A small part of your data will be retained for up to 7 years after the end of your membership and are 

archived for the purpose of tax-related checks by de Belastingdienst. This data consists of: your full name, 

bank account number and details of financial transactions you have had with Dance Fever, such as payments 

of contributions, payments of activities, members’ clothing or reports on expenses made by you for the 

association, which have been reimbursed. 

5. Rights 

Right to view 

Members of Dance Fever have the right to view their data at all times, and have the right to correct, edit, or 

add to this data. This is done by emailing bestuur@sdvndancefever.nl.  

Right to be forgotten 

Former members of the society can request their data be deleted at any time. Where the law allows, this 

request will always be honoured within a reasonable period. As mentioned, some data cannot be deleted 

within the legally set terms. All other data is archived at the end of the schoolyear, after formally ending 

membership. 

Data leaks 

In case something goes wrong with the usage or security of privacy-sensitive data, it may be considered a 

data leak. Should this be the case, the association and other involved parties are required by law to register 

this leak with the Autoriteit Persoonsgegevens, as well as notify those whose data may not have been used 

or secured properly. The association has compiled a document detailing the procedure regarding data leaks, 

which can be found here. Communication regarding these incidents is done primarily via the board of the 

association. In the case a data leak happens, you will be informed of this within a reasonable amount of 

time after discovery of the leak.  

You have the right to file a complaint with the Autoriteit Persoonsgegevens if you feel your data has been 

used improperly. This complaint can be filed on the website of the Autoriteit Persoonsgegevens. 

mailto:bestuur@sdvndancefever.nl
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6. Security 

Your data is stored in accounting and administration system Conscribo, an online environment secured with 

an SSL connection. The association’s environment in the system is protected with individual usernames and 

passwords for those with access as specified in section 4. Recipients and users of data.  

The website is secured with a 256-bit encryption protecting data that has been entered and send through 

it. 

The mailbox belonging to the board of the association, where members’ data is used on a regular basis, is 

protected with a password which is regularly changed to protect the contents 

7. Website and Social Media 

On the website www.sdvndancefever.nl, a user account is created for each member, linked to the email 

address provided to us upon registration. Via this account, it is possible to view pages that are hidden from 

non-members. On these pages, photographs of activities may be published, as well as documents related 

to the association. In these documents, there may be privacy sensitive data, found, among other things, in 

the minutes of the General Members Meetings (attendance list and relevant comments made at the 

meetings as recorded during the meeting). 

Cookies 

Virtually all websites use cookies to support the website and ensure the proper presentation of it. The 

association’s website is no exception to this. This website does not use so-called tracking cookies that record 

a user’s behaviour on the website for statistical or other purposes. 

Facebook and other social media 

The association actively uses social media to inform members and other interested parties about activities 

organised by the association, and to promote these. This is done using text, photos, and occasionally videos. 

Privacy sensitive data is not used for this purpose, but it may be the case that people will be recognisable 

on a picture or video. Upon publication, we will take into account the wishes of people who have objected 

to the use of their pictures, and you have the right to have your pictures removed at all times.  

Email 

We use email to inform members and other interested parties about various activities organised by the 

association or other parties, and invite them to participate. This is done through occasional mailings, as well 

as a monthly newsletter sent to all members. Members can unsubscribe from this mailing list at all times via 

email to secretaris@sdvndancefever.nl. All emails should always sent via BCC, so no other addressees are 

visible.  

Email is also used to invite members to the General Members Meetings. Agendas and other relevant 

documents are also sent to the members ahead of the meeting. Following the meeting, these documents 

can be found on the restricted pages of the website. 

http://www.sdvndancefever.nl/
mailto:secretaris@sdvndancefever.nl
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8. Closing statement 

The foundation for the (communication about the) privacy policy of this association is found in this 

document. This policy will take effect upon 25 May 2018, when the General Data Protection Regulation 

(GDPR) takes effect.  

Questions or remarks concerning the privacy policy of S.D.V.N. Dance Fever should be directed at the board 

of the association (bestuur@sdvndancefever.nl). Specific questions regarding the functionality and security 

of the website can be directed at the website committee (webcie@sdvndancefever.nl). 

We reserve the right to make changes to this privacy policy without further notice, conforming to the GDPR 

at any time. 

This document is a translation of the original Dutch version (above) written by Juul van Kesteren, 18th 

chairwoman of S.D.V.N. Dance Fever. The translation was also made by her. This translation serves as 

information only. The most accurate description of Dance Fever’s privacy policy is found in the original 

Dutch version. 

 

mailto:bestuur@sdvndancefever.nl
mailto:webcie@sdvndancefever.nl

