
Privacyverklaring der sociologievereniging Utrecht Usocia  
Dit is de privacyverklaring van sociologievereniging Utrecht Usocia (Usocia), gevestigd te 
Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het 
nummer 30152057. Het doel van deze privacyverklaring is om jou meer duidelijkheid te 
geven over welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel. Het is handig om 
de privacyverklaring nauwkeurig door te lezen. Binnen het bestuur is de Voorzitter aangesteld 
om de vereniging te controleren of de privacyverklaring wordt nagestreefd. We streven ernaar 
om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. 
 
Artikel 1: Algemene bepalingen 

1. Usocia is de studievereniging verbonden aan de opleiding Sociologie, die behoort bij 
de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. 

2. De privacyverklaring is aanvullend op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement 
van de vereniging. 

3. Usocia behoudt zich het recht deze privacyverklaring ten allen tijde te wijzigen. Deze 
wijzigingen zullen altijd worden aangekondigd via de e-mail. Als er na twee weken 
geen tegenbericht is, zal de vernieuwde privacyverklaring automatisch in werking 
treden. Wanneer je een tegenbericht hebt, kan je dit binnen twee weken aan het 
bestuur van de vereniging mededelen. 

 
Artikel 2: Gebruik van persoonsgegevens 
Leden   
1. Wanneer iemand zich inschrijft via het online of het offline inschrijfformulier van Usocia, 

gaat deze persoon ermee akkoord dat de onderstaande gegevens bewaard worden door 
Usocia totdat het lidmaatschap bij Usocia wordt stopgezet, tenzij het lid zijn/haar 
lidmaatschap omzet naar alumni lidmaatschap. 

• Voor- en achternaam: De voor- en achternaam zijn noodzakelijk, zodat er 
onderscheid gemaakt kan worden tussen de leden. Het kan zijn dat de meerdere 
leden dezelfde voor- en/of achternaam hebben; 

• Studentnummer: Het studentnummer is noodzakelijk om te controleren of de 
student ingeschreven staat/heeft gestaan bij de opleiding Sociologie aan de 
Universiteit Utrecht. Het ingeschreven staan/hebben gestaan is een voorwaarde 
van Usocia om lid te mogen worden. Dit staat vastgelegd in het Huishoudelijk 
Reglement; 

• Geboortedatum: De geboortedatum van een lid is noodzakelijk om te controleren 
of een lid achttien jaar of ouder is bij activiteiten waar alcohol wordt geschonken; 

• Geslacht: Het geslacht wordt gebruikt om kamerindelingen te maken op 
Ledenweekend, Studiereis en/of Studietrip; 

• Adresgegevens: Jouw adres wordt gebruikt om je op de hoogte te stellen van 
activiteiten en het sturen van kaarten of het verenigingsblad ‘het Pamflet’; 

• Adresgegevens van de ouders: Indien toestemming gegeven is het handig voor de 
vereniging om de adresgegevens van jouw ouders te hebben. Zo kunnen zij op de 
hoogte gesteld worden van activiteiten zoals de Familiedag en het Symposium; 

• Telefoonnummer: Jouw telefoonnummer wordt gebruikt om zo snel mogelijk 
contact op te kunnen nemen met je. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij 
activiteiten en bij wachtlijsten voor een activiteit; 

• E-mailadres: Jouw e-mailadres wordt gebruikt om je op de hoogte te stellen van 
nieuws die van belang zijn voor alle leden van de vereniging. Bij het lid worden 
van Usocia kan je aangeven of je geïnteresseerd in e-mails omtrent studie-
inhoudelijke, carrièregerelateerde en/of ontspannende activiteiten georganiseerd 



door de vereniging. De voorkeuren zijn altijd te wijzigen via de Usocia - App of 
via het bestuur van de vereniging. Als laatste kan de vereniging (beheerd door het 
bestuur) jouw e-mailadres gebruiken indien zij contact zoeken met jou; 

• Jaar van inschrijving: Het jaar van inschrijving wordt gebruikt om specifieke 
leden te kunnen bereiken voor bepaalde activiteiten, zoals de Eerstejaars- of 
Ouderejaarsactiviteit; 

• Studievorm (bachelor of (pre-master)): Jouw studievorm wordt gebruikt, zodat 
Usocia jou kan uitnodigen voor specifieke activiteiten speciaal georganiseerd 
voor jouw studiejaar, zoals de Masteravond; 

• Bankrekeningnummer: Wanneer je lid wordt bij Usocia, is het noodzakelijk om 
jouw rekeningnummer op te geven. Jouw rekeningnummer wordt gebruikt voor 
het afschrijven van de jaarlijkse contributie en activiteiten onder de €10,- door 
middel van een automatische incasso via Conscribo. 

2. Het is altijd mogelijk om jouw persoonsgegevens te wijzigen via de website, via de 
Usocia-app of via het bestuur van de vereniging.  
 
Alumnus 
3. Een lid kan zijn/haar lidmaatschap omzetten in een alumni lidmaatschap. Wanneer een 
lid zijn/haar lidmaatschap omzet in alumni lidmaatschap, gaat deze persoon ermee akkoord 
dat de onderstaande gegevens bewaard worden door Usocia totdat het alumni lidmaatschap bij 
Usocia wordt stopgezet.  

• Voor- en achternaam: De voor- en achternaam zijn is noodzakelijk, zodat er 
onderscheid gemaakt kan worden tussen de leden. Het kan zijn dat de meerdere 
leden dezelfde voor- en/of achternaam hebben; 

• Studentnummer: Het studentnummer is noodzakelijk om te controleren of de 
student ingeschreven staat/heeft gestaan bij de opleiding Sociologie aan de 
Universiteit Utrecht. Het ingeschreven staan/hebben gestaan is in voorwaarde van 
Usocia om lid te mogen worden. Dit staat vastgelegd in het Huishoudelijk 
Reglement; 

• Geboortedatum:  De geboortedatum van een alumni wordt gebruikt om te 
controleren of een lid achttien jaar of ouder is bij activiteiten waar alcohol wordt 
geschonken; 

• Geslacht: Het geslacht wordt gebruikt om kamerindelingen te maken op 
Ledenweekend, Studiereis en/of Studietrip; 

• Adresgegevens: Jouw adres wordt gebruikt om je op de hoogte te stellen van 
activiteiten en het sturen van kaarten of het verenigingsblad ‘het Pamflet’; 

• Telefoonnummer: Jouw telefoonnummer wordt gebruikt om zo snel mogelijk 
contact op te kunnen nemen met je. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij 
activiteiten en bij wachtlijsten voor een activiteit; 

• E-mailadres: Jouw e-mailadres wordt gebruikt om jou te benaderen voor 
activiteiten georganiseerd voor en door alumnileden; 

• Jaar van inschrijving: Het jaar van inschrijving is noodzakelijk omdat … 
• Alumnus type (gratis/normaal/begunstigd): Het alumnus type is noodzakelijk 

zodat het juiste bedrag aan contributie geïncasseerd kan worden.  
• Bankrekeningnummer: Jouw rekeningnummer is noodzakelijk voor het 

afschrijven van de jaarlijkse contributie via Conscribo. 
4. Het is altijd mogelijk om jouw persoonsgegevens te wijzigen via de website, via de 
Usocia-App of via het bestuur van de vereniging.  
 
 



Sponsorovereenkomsten 
5. Wanneer een bedrijf een sponsorovereenkomst tekent met Usocia, gaat het bedrijf 
ermee akkoord dat de onderstaande persoonsgegevens verwerkt worden: 

• Bedrijfsnaam: De bedrijfsnaam is noodzakelijk, zodat er onderscheid gemaakt kan 
worden tussen bedrijven; 

• Ondertekende: De ondertekende is noodzakelijk, om deze leden te kunnen 
bereiken bij vragen en/of wijzigingen in het contract. 

Artikel 3: Plaatsen van beeldmateriaal 
1. Usocia behoudt het recht om geselecteerde foto’s van activiteiten op een beschermde 

pagina te plaatsen, alleen toegankelijk voor leden.  
2. Leden behouden het recht de vereniging te vragen op foto’s te verwijderen. Wanneer 

een foto op de website staat, waarvan je liever hebt dat het niet op de website staat, 
kan je altijd het bestuur op de hoogte stellen. Zij zullen zo snel mogelijk de foto van 
de website halen. 

 
Artikel 4: Bewaring van persoonsgegevens 

1. De persoonsgegevens van (alumni) leden worden bewaard in Codex van 
studievereniging Usocia. In 2017 – 2018 is met Codex een verwerkingsovereenkomst 
getekend. De betreffende verwerkingsovereenkomst waarborgt de privacy van de 
persoonsgegevens van (alumni) leden van Usocia. 

2. De toegang tot online persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam 
en een wachtwoord. 

3. De toegang tot offline persoonsgegevens, zoals papieren inschrijfformulieren, wordt 
afgeschermd door een afgesloten archiefkast in de afgesloten archiefruimte van 
Usocia, niet toegankelijk voor leden. De sleutels van zowel de archiefkast als 
archiefruimte zijn in het bezit van het bestuur van de vereniging. Indien de 
persoonsgegevens niet meer bewaard hoeven te worden, zal het weggegooid worden 
in een vertrouwelijke prullenbak.  

4. Wij maken gebruik van een beveiligde verbinding, SSL, waarmee alle informatie 
tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert. 

5. De persoonsgegevens van (alumni-)leden worden direct verwijderd na uitschrijving bij 
Usocia met uitzondering van artikel 6, lid 1. 

6. De persoonsgegevens van bedrijven worden direct verwijderd na het stopzetten van de 
sponsorovereenkomst tussen het Usocia en het betreffende bedrijf met uitzondering 
van artikel 6, lid 1. 

 
Artikel 5:Verstrekken persoonsgegevens 

1. Jouw gegevens zullen niet aan derden verstrekt worden als je niet persoonlijk 
schriftelijk toestemming hebt gegeven met uitzondering van artikel 5, lid 2 en artikel 
5, lid 3. 

2. Usocia mag voor- en achternaam en het bankrekeningnummer van leden verstrekken 
aan het boekhoudsysteem genaamd Conscribo, zodat controle op betalingen 
en  incasso’s uitgevoerd kunnen worden. In 2017 – 2018 is met Conscribo een 
verwerkingsovereenkomst getekend. De betreffende verwerkingsovereenkomst 
waarborgt de privacy van de persoonsgegevens van (alumni-)leden van Usocia. 

3. Usocia mag voor- en achternaam en het telefoonnummer van leden aan 
commissieleden verstrekken die zich bezighouden met het vormen van het jaarboek 
en/of almanak en/of het verenigingsblad ‘Pamflet’ met als doel om jou te kunnen 
benaderen voor een bijdrage aan het jaarboek en/of almanak en/of het verenigingsblad 
‘Pamflet’. 



 
 
Artikel 6: Uitzonderingen 

1. Wanbetaling: In het geval dat een rechtspersoon een verschuldigd bedrag heeft bij 
Usocia, zullen de persoonsgegevens van deze crediteur bewaard worden. De 
persoonsgegevens zullen bewaard tot de betaling is voldaan, om contact op te kunnen 
nemen met de crediteur over de wanbetaling. 

 
 
Contact 
Wanneer je het idee hebt dat er iets niet goed beveiligd is en/of wanneer je vragen of 
opmerkingen hebt omtrent de privacyverklaring, kan je contact opnemen met het bestuur. 
 
Contactpersoon 2018 – 2019:   Sophie Opdam 
Adresgegevens:     Sociologievereniging Utrecht Usocia  

Padualaan 14 
3584CH Utrecht 
Sjoerd Groenmangebouw Kamer A2.16 

Telefoonnummer:     030 2 535 245 
E-mailadres:      info@usocia.nl  
 


