
Privacyverklaring STV STUK 

Inleiding 
Dit is de privacyverklaring van Studenten Toneelvereniging STUK. In deze verklaring kun je 

lezen welke gegevens worden verwerkt, hoe deze verwerkt worden en met welke 

doeleinden deze verwerkt worden. STV STUK verwerkt slechts de minimale hoeveelheid 

persoonsgegevens die nodig is om haar diensten uit te kunnen voeren. Ook kun je in deze 

verklaring vinden wat jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens zijn. De 

verklaring is onderhevig aan veranderingen door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Voor vragen 

en opmerkingen kun je het volgende e-mailadres gebruiken: 

E-mail: bestuur@stvstuk.nl  

 

Datum van laatste wijziging: 31-08-2020 

 

Identiteit 
STV STUK is een toneelvereniging voor studenten in Utrecht. Het doel, zoals vastgelegd in de 

statuten, is het verbinden van studenten, die geïnteresseerd zijn in podiumkunsten en hen 

een platform geven voor de beoefening hiervan, zodat zij hun kennis kunnen uitwisselen en 

het enthousiasme voor de podiumkunsten bij elkaar en bij anderen kunnen vergroten in de 

regio Utrecht. Alle persoonsgegevens die STV STUK verzamelt, zijn noodzakelijk voor het 

realiseren van dit doel.  

Persoonsgegevens 
STV STUK verwerkt gegevens op basis van toestemming van leden, gegeven in het 

inschrijfformulier, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hieronder vind je een 

overzicht van de persoonsgegevens die STV STUK verwerkt: 

- Voor- en achternaam 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- IBAN 
- Onderwijsinstelling 
- Audiovisueel materiaal (foto’s, video's en geluidsfragmenten) met herkenbare gezichten 
 

Doeleinden 
STV STUK verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Registratie van leden 
Voor het bijhouden van het ledenbestand heeft STV STUK bovenstaande gegevens nodig. 
(naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, onderwijsinstelling) 
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Voldoen aan de verplichting tot het doorgeven van de ledenlijst aan de HU en de UU 
Om de steun van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht te krijgen moet minstens 
80% van het ledenbestand uit studenten van de UU en de HU bestaan. Om dit te 
controleren, moeten STV STUK ieder jaar de ledenlijst aan hen doorsturen. (naam, 
onderwijsinstelling) 
 
Verzenden van onze nieuwsbrief 
Voor het verzenden van de nieuwsbrief (ledenmail) heeft STV STUK je e-mailadres nodig. Je 
kunt je afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar bestuur@stvstuk.nl of 
de uitschrijfknop onderin de ledenmail te gebruiken. (e-mailadres) 
 
Uitvoering geven aan het lidmaatschap 
Voor het op de hoogte houden van en werven voor borrels, feesten, activiteiten, cursussen, 
en uitvoeringen moet STV STUK met de leden kunnen communiceren. (e-mailadres, adres, 
telefoonnummer) 
 
Bellen, e-mailen of brieven sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 
kunnen voeren 
In sommige situaties, wanneer een lid bijvoorbeeld zijn e-mail niet beantwoordt of de 
contributie niet betaalt, is het nodig om op andere manier dan alleen via e-mail contact op 
te kunnen nemen. (e-mailadres, telefoonnummer, adres) 
 
Audiovisuele materialen van evenementen delen met leden 
STV STUK deelt audiovisuele materialen van verenigingsactiviteiten met de leden binnen de 
vereniging via het Leden Internet Toegangsportaal. Deze foto’s, video's en 
geluidsfragmenten zijn niet toegankelijk voor derden. Leden hebben toegang tot deze 
materialen via hun account op dit portaal. Leden kunnen te allen tijde verzoeken dat een 
foto, video of geluidsfragment verwijderd wordt, waarna dat zo spoedig mogelijk gedaan 
wordt. (Audiovisuele materialen, e-mailadres) 
 
Leden Internet Toegangsportaal 
Hierboven staat al beschreven dat het ledenportaal foto’s, video’s en geluidsfragmenten 
verwerkt. Daarnaast verwerkt het ledenportaal ook van de leden hun naam, 
geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adres en onderwijsinstelling omdat deze 
nodig zijn voor het opstellen van een ledenbestand en een gedeelte van deze gegevens 
noodzakelijk zijn voor het gebruik van het portaal.  (naam, geboortedatum, e-mailadres, 
telefoonnummer, adresgegevens, onderwijsinstelling, audiovisuele materialen) 
 
Promotie 
Ten behoeve van promotie van producties of de vereniging zelf kan STV STUK audiovisueel 
materiaal van leden gebruiken (op bijvoorbeeld de website of sociale media) waar ze 
herkenbaar opstaan, die tijdens verenigingsactiviteiten zijn gemaakt. Hieronder valt ook 
gebruik van foto’s, video’s en geluidsfragmenten tijdens verenigingsactiviteiten. 
(audiovisueel materiaal met herkenbare gezichten) 
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Almanak 
STV STUK streeft ernaar om ieder jaar een jaarboek uit te geven, voor dit jaarboek kan STV 
STUK namen van leden en foto’s van leden gebruiken waar ze herkenbaar op staan, die 
tijdens verenigingsactiviteiten zijn gemaakt. (naam, foto’s) 
 
Commissies 
De commissies van STV STUK kunnen van de leden hun naam en contactgegevens gebruiken 
om een aanmeldingenlijst bij te houden of leden te verzoeken de contributie voor een 
activiteit te betalen. (naam, e-mailadres, telefoonnummer) 

 

Toegang tot gegevens 
Binnen STV STUK hebben de volgende groepen toegang tot gegevens. 
 
Bestuur 
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en bepaalt het dagelijks beleid. Het bestuur 
heeft toegang tot alle bovenstaande gegevens. 
 
Kandidaat-bestuur 
Het kandidaat-bestuur heeft na goedkeuring door de ALV toegang tot alle ledengegevens 
die nodig zijn om een goede voorbereiding op hun bestuursjaar te bewerkstelligen.  
 
Regisseurs 
Regisseurs hebben toegang tot namen, e-mailadressen en telefoonnummers van leden uit 
hun spelersgroep om contact met hen te kunnen leggen en houden.  
 
Commissies 
Commissies hebben, om de redenen uitgelegd onder ‘Doeleinden’, toegang tot namen, 
e-mailadressen en telefoonnummers 

 

Hoe lang STV STUK persoonsgegevens bewaart 
STV STUK bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen 
te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. STV STUK hanteert de volgende 
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  
 
Oneindig 
Naam en achternaam, foto’s, video’s en geluidsfragmenten (met eventueel herkenbare 
gezichten) en activiteit bij STUK (productie- /cursusdeelname, commissiefunctie(s), 
regisseursfunctie,  een bestuursfunctie, Klankbordgroepdeelname, 
vertrouwenspersoonsfunctie of een Raad van Adviesfunctie) 
Doel: archief bijhouden 
 
E-mailadres 
Doel: Contact opnemen voor lustra of reünies in de toekomst  
 
Tot 7 jaar na verwerken gegevens 
Afschriften van betalingen en facturen aan de vereniging 
Doel: voldoen aan de fiscale bewaarplicht 



 
Na beëindiging lidmaatschap verwijderd 
Alles persoonsgegevens die niet onder één van de twee bovenstaande doelen en type 
gegevens vallen, worden bij de beëindiging van het lidmaatschap verwijderd. 

  



Delen van persoonsgegevens met derden 
STV STUK verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de 

uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting 

en alleen indien er een verwerkersovereenkomst is met de derde. Hieronder vallen: 

- STV STUK is ieder jaar verplicht, zoals eerder benoemd, om de ledenlijst te 

overleggen aan de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. (voor- en 

achternaam en onderwijsinstelling) 

- Voor het opslaan van de ledengegevens in een ledenlijst gebruikt STV STUK Dropbox. 

(voor- en achternaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, geboortedatum, 

onderwijsinstelling) 

- Voor het opslaan van alle documenten van de vereniging gebruikt STV STUK Google 

Drive. In deze documenten staat ook informatie over leden (voor- en achternaam, 

e-mailadres) 

- Voor de ledenmail gebruikt STV STUK Mailchimp. Via Mailchimp worden ook 

felicitaties verstuurd voor verjaardagen van leden. (voor- en achternaam, 

e-mailadres en geboortedatum) 

- Voor het verwerken van betalingen gebruikt STV STUK de online bankieren omgeving 

van ABN AMRO. (voor- en achternaam, IBAN) 

- Voor het verwerken van betalingen gebruikt STV STUK Mollie Payments. (voor- en 

achternaam, IBAN, adres, telefoonnummer, e-mailadres) 

- Voor het verwerken van betalingen gebruikt STV STUK WooCommerce. (voor- en 

achternaam, IBAN, adres, telefoonnummer, e-mailadres) 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 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 STV 

STUK en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij STV STUK 

een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die STV STUK van jou heeft in een 

computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt 

een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 

verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bestuur@stvstuk.nl. Om er zeker van te 

zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt STV STUK jou een kopie van je 

identiteitsbewijs met 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. Dit ter bescherming van je privacy. STV STUK 

reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. STV STUK wil je er 

tevens 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/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-

ons 



Hoe STV STUK persoonsgegevens beveiligt 
STV STUK neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder valt het gebruik van veilige 

wachtwoorden (minimale lengte, hoofdletters, kleine letters, leestekens en cijfers) die per 

verenigingsjaar worden aangepast. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 

bestuur@stvstuk.nl.  
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