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Juridisch Genootschap, gevestigd in Heerlen, ingeschreven in de Kamer
van Koophandel onder nummer 40204335, wordt gevormd
door alle ingeschreven leden. De leden dragen gezamenlijk zorg en
verantwoording voor de omgang met de door hen verzamelde
persoonsgegevens in het kader van de Nederlandse wet.
Van wie verzamelt en beheert het Juridisch Genootschap
persoonsgegevens?
Zij verzamelt persoonsgegevens van haar leden, sprekers en donateurs.
Welke gegevens verzamelt en beheert het Juridisch Genootschap van haar
leden?
1. Naam: voorna(a)men, achternaam;
2. Geboortedatum;
3. Adres;
4. Telefoonnummer(s);
5. Email Adres;
6. Beroep of voormalig beroep;
7. Functie in Juridisch Genootschap, zoals lid van bestuur;
8. Van de donateurs wordt alleen de naam bekend gemaakt aan de leden
(tenzij ze anoniem willen blijven). De overige persoonsgegevens zijn alleen
bekend bij de secretaris en de penningmeester;
9. Het Juridisch Genootschap verzamelt/ beheert geen andere
persoonsgegevens en met nadruk geen extra privacy gevoelige
informatie zoals: BSN, gezondheidsgegevens, politieke voorkeur etc.

Hoe worden deze gegevens verkregen?
Juridisch Genootschap registreert en bewaart de persoonsgegevens volgens
de opgave die de leden en donateurs zelf hebben verstrekt. Er vindt geen
verificatie plaats m.b.v. externe registratiesystemen, zoals bijv. het
bevolkingsregister. De aanleverende leden zijn zelf verantwoordelijk voor de
juistheid en compleetheid van hun gegevens.
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Hoe gebruikt het Juridisch Genootschap deze persoonsgegevens?
De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:

 Interne communicatie, zoals convocaten voor vergaderingen en activiteiten,
overleg en mededelingen, contributienota.

Wie beheert de persoonsgegevens van het Juridisch Genootschap?
De secretaris beschikt over de lijst met persoonsgegevens en stelt deze
ook ter beschikking aan de penningmeester in verband met de financiële
administratie.
Van de donateurs wordt, indien zij dit wensen, alleen de naam aan de leden
bekend gemaakt. De overige persoonsgegevens van de donateurs zijn
alleen bekend bij de secretaris en de penningmeester.

Wie kan persoonsgegevens inzien of wijzigen?
Ieder lid kan haar eigen gegevens en die van de andere leden inzien.
Leden kunnen wijzigingen in hun eigen persoonsgegevens doorgeven aan de
Secretaris.
De gegevens van derden, sponsoren, donateurs, debiteuren etcetera worden
alleen intern gebruikt. De secretaris en de penningmeester bewaren en
bewaken deze gegevens.
Hoe lang blijven gegevens bewaard?
De persoonsgegevens blijven bewaard zolang het lidmaatschap duurt
Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens uitsluitend nog
gebruikt voor de financiële administratie (inning contributie). Zodra dit
afgehandeld is, worden de gegevens uit de administratie verwijderd.
De gegevens van de donateurs blijven bewaard, zolang ze donateur blijven.
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Hoe worden de gegevens beveiligd?
De Secretaris en de Penningmeester en alle leden en bestuursleden die
een persoonsgegevens-bestand op hun computers hebben staan,
beveiligen die computers met een deugdelijk wachtwoord.

Wat gebeurt er bij een data-lek?
Zodra iemand van de leden een data—lek constateert, bijvoorbeeld doordat
zijn of haar computer gehackt is, neemt zij onmiddellijk contact op met de
secretaris of de voorzitter, of bij afwezigheid van deze, een ander
bestuurslid.
Het lid dat de melding doet documenteert in een dergelijk geval zo goed als
mogelijk wat er precies is voorgevallen, wanneer, wie de gegevens mogelijk
heeft in kunnen zien etc.
Het bestuur beoordeelt het risico en zet het noodprotocol in actie. Dit kan
een melding bij de AP (autoriteit persoonsgegeven) behelzen.

3

