
Privacybeleid
Theatervereniging NEST

Enschede, 13 maart 2021

Inleiding
Op 25 Mei 2018 trad de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in
werking, met het gevolg dat verenigingen en bedrijven genoodzaakt werden om
scherpere maatregelen te treffen inzake de privacybescherming. In dit
privacybeleid staan de regelingen die Theatervereniging NEST heeft getroffen om
jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Gegevens
Theatervereniging NEST verzamelt gegevens voor de administratie, die voor een
periode van minimaal zes jaar opgeslagen zullen worden. De volgende gegevens
worden verzameld:

Benodigd Doel.

- Naam Het kunnen aanschrijven van leden en regisseurs.

- E-mailadres Voor snel en effectief ledencontact.

- Groepsindeling Contact specifiek voor de betreffende speelgroep.

- Status contributie Het sturen van betalingsherinneringen.

betaling aan NEST

- Telefoonnummers Het kunnen bereiken van leden in noodgevallen, of als
zij niet bereikbaar zijn via email.

- CV’s regisseurs Beoordelen of zij wel of niet geschikt zijn om in dienst te
nemen.
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DMS
Daarnaast maakt Theatervereniging NEST gebruik van het registratieprogramma
DMS om de gegevens van leden, zoals deze op hun Student Card staan, in te zien.
Deze toegang is nodig voor het verwerken van de verenigingsheffing. Deze
gegevens worden niet door ons opgeslagen en zodra een student zich uitschrijft
bij de Universiteit Twente of geen nieuwe CampusCard aanschaft, vervalt de
toegang tot deze gegevens.

Toegang
Het huidige bestuur heeft toegang tot de gegevens van de leden en ook de
gegevens van de oud-leden die in het archief staan. In de periode voor, tijdens en
-na een bestuurswissel is er een kennisoverdracht tussen beide besturen. In deze
periode zullen zowel het oude bestuur als het nieuwe bestuur toegang hebben tot
deze gegevens. Naast het bestuur hebben sommige commissies toegang tot
gegevens die relevant zijn voor hun doel. Dit wordt vermeld in het
verwerkingsregister.

Externe partijen
Theatervereniging NEST deelt de gegevens van de leden met een aantal externe
partijen. Dit gebeurt om verschillende redenen, zoals ledenadministratie en
communicatie naar de leden.

Google
Theatervereniging NEST gebruikt de services van Google zoals de Drive, Gmail en
de Google Calendar om haar leden op de hoogte te houden van evenementen en
om hun gegevens op te slaan.

Mailchimp
De online service van MailChimp wordt gebruikt om de nieuwsbrieven te delen
met de leden van de vereniging. Dit is mogelijk doordat MailChimp valt onder de
EU-US Privacy Schild en als zodanig niet hoeft te voldoen aan de eisen van de
Autoriteit persoonsgegevens (AVG). Echter moet hierdoor elk lid toestemming
geven voordat de contactgegevens gebruikt kunnen worden.
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Website
De website van Theatervereniging NEST bevindt zich op de servers van SNT
(Studenten Net Twente) en draait op de software Wordpress. Bij het gebruik van
de website zullen cookies worden geplaatst. Dit zijn enkel functionele cookies.

Bewaartermijnen
Theatervereniging NEST bewaart jouw gegevens zolang je staat ingeschreven als
lid. Dit betekent dat jouw complete profiel wordt bewaard totdat je aangeeft dat
je niet langer lid wenst te zijn van de vereniging. Als je je afmeldt, verwijderen wij
gevoelige informatie (zoals je bankrekeningnummer) uit het systeem. Een deel
van jouw gegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres) wordt bewaard in het
kader van bewaring persoonsgegevens. Omdat Theatervereniging NEST elke vijf
jaar een lustrum organiseert, worden contactgegevens minimaal zes jaar
bewaard in plaats van de wettelijk verplichte twee jaar. In het geval van een
vergeetverzoek verwerken wij deze gegevens op zo’n manier dat ze niet naar een
persoon te herleiden zijn. Op grond van de fiscale bewaarplicht bewaren wij
facturen met (persoons)gegevens voor een periode van minimaal zeven jaar.

Medewerking aan fiscaal en
strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Theatervereniging NEST op grond van een wettelijke
verplichting worden gehouden tot het delen van gegevens in verband met fiscaal
of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij
gedwongen gegevens te delen.

Gebruik van foto’s in een Almanac
of verenigingsboek
Alle foto’s die gemaakt zijn tijdens een show van NEST, een activiteit van NEST of
een kick-in activiteit van NEST mogen worden gebruikt in de Almanac. Tenzij op
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tijd wordt aangegeven door de persoon in kwestie dat ze niet met foto’s waar ze
zelf op staan in het boek voor wensen te komen.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als
betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door
of namens Theatervereniging NEST worden verwerkt. Hieronder wordt uitgelegd
welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel
sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens
enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de
gegevens op een ander e-mailadres wenst te ontvangen, kunnen wij jou vragen
je te legitimeren. In het geval van een vergeetverzoek anonimiseren wij jouw
gegevens. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat Theatervereniging NEST jouw
persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die Theatervereniging NEST (laat)
verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar
zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan het bestuur. Je
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt
ingewilligd, stuurt het bestuur je op het bij de vereniging bekende e-mailadres
een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze
gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij
deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatie Recht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten
aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan het bestuur. Je
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt
ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat
de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een

4



verzoek in redenen omkleed met die strekking doen aan het bestuur voor
privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden
verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de
verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Theatervereniging
NEST. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken
in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dan
zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je
ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt
bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of
profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige
wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem
dan contact op met het bestuur.

Beveiliging
De gegevens die de leden met Theatervereniging NEST delen worden ten alle
tijden beschermd. Laptops met relevante informatie worden niet onbeheerd
achtergelaten, USB-sticks met gevoelige informatie worden niet zonder
toestemming gedeeld met derden. Alle informatie over de leden wordt om die
reden opgeslagen op de Drive van het bestuur, waar alleen de huidige
bestuurders toegang tot hebben.

Echter, in het geval van een datalek, zowel door opzettelijke of niet-opzettelijke
nalatigheid, staan de leden in hun recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
In het geval dat software oplossingen van derde partijen gebruik maken van
cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.
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Weigering lidmaatschap
Als je wensen omliggend privacy niet samen gaan met het het functioneren van
de vereniging is het mogelijk voor het bestuur om jou als lid te weigeren.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op onze
website vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid
gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met
betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de
hoogte.

Contactgegevens
Theatervereniging NEST

Drienerlolaan 5

7522NB ENSCHEDE

bestuur@nest.utwente.nl
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Verwerkingsregister
Theatervereniging NEST

22 Februari 2021

Doel Gegevens Betrokkenen Bewaartermijn Betrokken systemen Verwerkt door Toegankelijk voor Wettelijke grond Notities

Inschrijven voor audities

- Naam (voor en achter)
- Email adres
- Tel. nr Iedereen die lid wil worden/blijven Oneindig

- Fysiek archief
- Google drive

- Secretaris
- CP - Bestuur Toestemming

CP betekent Commisioner of 
Productions

Ledenadministratie

- Naam (volledig)
- Contactgegevens
- Adresgegevens
- Studie (als student aan UT) Leden Duur inschrijving lid - DMS (systeem van UT)

- UT
- Secretaris

- Secretaris
- UT Toestemming

UT staat voor Universiteit Twente.
Voor de ledenadministratie wordt 
het centraal systeem van de 
universiteit gebruikt (DMS). Dit is 
verplicht daar alle leden een 
unioncard/campuscard moeten 
hebben. Deze gegevens 
verkrijgen wij zelf niet en slaan 
wij zelf niet op. Deze zien wij 
alleen in.

Boekhouding

- Naam
- IBAN
- Geldstromen
- Omschrijving

Instanties/personen waar geld 
naartoe gaat of geld vandaan komt 
mbt Theatervereniging NEST's 
rekening 7 jaar

- Fysiek archief
- Google drive
- Persoonlijke opslag - Penningmeester - Bestuur Wettelijk verplicht

Documentatie ALV
- Naam (voor en achter)
- Uitspraken op ALV's Aanwezigen op ALV's Oneindig - Google drive - Bestuur

- Alle leden
- Alle genodigden ALV's Toestemming

ALV staat voor Algemene Leden 
Vergadering

Reserveringen producties

- Naam
- Email adres
- Keuze bezoek Publiek Tot 1 jaar na 'huidig' jaar

- Google drive
- Wehbare

- Bestuur
- DotCom

- Bestuur
- DotCom Toestemming

DotCom is de commissie die 
verantwoordelijk is voor de NEST 
website.
Webhare is de webmanagement 
software van de UT, de website 
van Theatervereniging NEST 
draait op webhare.

Indeling groepen

- Naam (voor en achter)
- Tel. nr
- Email adres

Spelende leden, PC's en 
regisseurs Oneindig

- Google drive - Bestuur
- Regisseurs

- Alle leden
- Regisseurs Toestemming

Informeren van leden
- Tel. nr
- Email adres Leden 2 jaar na 'huidig jaar'

- Whatsapp
- Mailchimp
- Gmail - Bestuur - Bestuur Toestemming

Mailchimp is de service die wordt 
gebruikt voor de nieuwsbrieven

PR - Foto's Leden Oneindig

- Persoonlijke opslag
- Google drive
- Posters
- Website (webhare)
- Facebook
- Instagram

- PRcom
- Bestuur - Openbaar Toestemming

PRcom is de commissie 
verantwoordelijk voor de promotie 
van NEST voorstellingen.
PR materiaal wordt openbaar 
gedeeld via posterpalen, folders, 
promo op lichtborden op de UT, 
via het cultuurcentrum (Vrijhof 
C&E) en mondeling

Productie beeldmateriaal
(Foto's) - Foto's Spelende leden Oneindig

- Persoonlijke opslag
- Google drive
- Website (webhare)
- Facebook
- Instagram
- Verenigings boek

- DotCom
- LAC
- PRcom                         
- Bestuur - Openbaar Toestemming

LAC (Lustrum Almanac 
Committee) is de commissie 
verantwoordelijk voor het maken 
van een almanak voor het NEST 
lustrum.

Productie beeldmateriaal
(Video's) - Video's Spelende leden Oneindig

- Persoonlijke opslag
- Google drive - Bestuur - Leden Toestemming

Contracteren regisseurs

- Naam
- Adres gegevens
- Contact gegevens
- Geboortedatum
- CV Regisseurs Oneindig

- Google drive
- Fysiek archief

- Direcom
- Bestuur

- Direcom
- Bestuur Wettelijk verplicht

DirecCom is de commissie 
verantwoordelijk voor het vinden 
van nieuwe regisseurs en het 
evalueren van alle regisseurs 
binnen NEST.

Afmelden repetities
- Naam
- Reden van afmelden Spelende leden Oneindig - Gmail - Secretaris

- Bestuur
- Regisseurs Toestemming

Kaartjes reserveren 
inspiratieavonden

- Voornaam
- Email ardres

Spelende leden
Regisseurs
PC's Oneindig

- Gmail
- Google drive
- Systemen van Vrijhof C&E

- Bestuur
- Vrijhof C&E

- Bestuur
- Vrijhof C&E Toestemming

Vrijhof C&E (Culture and Events) 
is verantwoordelijk voor kunst, 
cultuur en evenementen op de 
Campus van de Universiteit 
Twente.



 

Verwerkingsregister
Theatervereniging NEST

22 Februari 2021

Doel Gegevens Betrokkenen Bewaartermijn Betrokken systemen Verwerkt door Toegankelijk voor Wettelijke grond Notities

Aanmeldingen inkoopacties

- Naam
- Voorkeuren en uitzonderingen
- Kledingmaten

Leden/Donateurs die zich 
inschrijven voor desbetreffende 
inkoopactie Tot 2 jaar na 'huidig jaar' - Google drive - WOCFYC

- WOCFYC
- Bestuur Toestemming

WOCFYC (We Order Clothes For 
You Committee) is de commissie 
verantwoordelijk voor het bestellen 
van merchandise voor de 
vereniging.

Aanmeldingen activiteiten

- Naam
- Voorkeuren en uitzonderingen
- Medische gegevens (allergien, 
noemenswaardige medicatie en 
eetgewoontes)

Leden/Donateurs die zich 
inschrijven voor desbetreffende 
activiteit Tot 2 jaar na 'huidig jaar' - Google drive

- ACDC
- CampCom
- NeProCom

- Desbetreffende commissie
- Bestuur Toestemming

ACDC is de commissie 
verantwoordelijk voor het 
organiseren van activiteiten voor 
alle NEST leden.
CampCom is de commissie 
verantwoordelijk voor het 
organiseren van het jaarlijks NEST 
kamp.
NeProCom is de commissie 
verantwoordelijk voor het 
organiseren van activiteiten met 
de broeder vereniging van NEST; 
ProDeo.
De CampCom kan, wanneer 
nodig, een lijst met namen 
(voornamen) delen met de locatie 
waar het kamp wordt gehouden.


