Privacy statement C.S.V. Ichthus ’s-Hertogenbosch.
C.S.V. Ichthus ‘s-Hertogenbosch verwerkt persoonsgegevens en andere data in
overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan
zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door
of namens ons gebruikt en worden aan enkele derden ter beschikking gesteld. Hieronder
staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.
Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door leden, oud-leden en
relaties verstrekte persoonlijke informatie.
C.S.V. Ichthus ‘s-Hertogenbosch houdt een leden- en oudledenadministratie bij, waarin ook
persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn V.C.S. Ichthus
Landelijk en IFES- Nederland.
Het werk van C.S.V. Ichthus ‘s-Hertogenbosch wordt voornamelijk gefinancierd door
contributies van leden en (eenmalige) bijdrages van sponsoren.
C.S.V. Ichthus ‘s-Hertogenbosch roept haar relaties via alle activiteiten op om een bijdrage
te leveren aan de doelstelling van onze vereniging. Wij verzamelen persoonsgegevens
(naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en opleiding +
onderwijsinstelling) om u gericht te kunnen informeren over de wekelijkse/ jaarlijkse
activiteiten en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van
persoonsgegevens gebeurt via de e-mail of inschrijfformulier wanneer u zich aanmeldt als
lid, donateur of als relatie.
Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de
overeenkomst (donatie, lidmaatschap). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt
voor commerciële doeleinden. De vereniging heeft nog geen verwerkersovereenkomst met
IFES-Nederland om deze reden verstrekt Ichthus ’s-Hertogenbosch tot dusverre nog geen
persoonsgegevens aan IFES-Nederland.
De vereniging verstrekt van de leden de volgende persoonsgegevens, naam, e-mailadres en
telefoonnummer aan V.C.S. Ichthus Landelijk om uitvoering te kunnen geven aan het
lidmaatschap met V.C.S. Ichthus Landelijk.
Gegevens oud-leden
C.S.V. Ichthus ’s-Hertogenbosch verwijdert nadat het lidmaatschap beëindigd is per direct
uw persoonlijke gegevens (adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en
opleiding + onderwijsinstelling) C.S.V. Ichthus ’s-Hertogenbosch behoudt het recht om
naam en emailadres gedurende de voortzetting van de vereniging te behouden, voor
bijvoorbeeld een lustrum, of andere alumni-activitieit, etc.
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of
deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven door een
specifieke mail te sturen naar abactis@ichthusshertogenbosch.nl
Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze
activiteiten. C.S.V. Ichthus ‘s-Hertogenbosch is verplicht om een bewijs van identiteit te
vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze
administratie. U kunt ook een verzoek indienen per e-mail, voorzien van uw naam, adres,
telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht

aan abactis@ichthusshertogenbosch.nl.
E-mail
Wanneer u als lid, donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan C.S.V. Ichthus
‘s-Hertogenbosch hebt verstrekt, kunt u per e-mail worden geïnformeerd, om u op de
hoogte te brengen van onze activiteiten door middel van een weekbrief en voor incidentele
verzoeken om een financiële bijdrage.
Afmelden Bossche Brief
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment per
e-mail afmelden bij abactis@ichthusshertogenbosch.nl. Daarnaast heeft u de mogelijkheid u
door middel van een Unsubscribe for this list link uit te schrijven.
Verwerken foto’s en videomateriaal
Bij het aanvaarden met het lidmaatschap of deze statement krijgt C.S.V. Ichthus
‘s-Hertogenbosch het recht om genomen foto’s en videomateriaal op social media te
plaatsen. De foto’s zullen niet met overige derde partijen versterkt worden en per e-mail
beschikbaar gesteld worden. Wanneer u geen foto’s op social media geplaatst wil hebben
kunt u op elk moment per e-mail bezwaar maken bij abactis@ichthusshertogenbosch.nl
Contact met leden, donateurs en relaties
C.S.V. Ichthus ’s-Hertogenbosch informeert haar leden en donateurs over haar werk via
e-mail, telefoon en/of sociale media.
Bezoek aan onze website
C.S.V. Ichthus ’s-Hertogenbosch gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens
worden niet met derden uitgewisseld.
Beveiliging
C.S.V. Ichthus ’s-Hertogenbosch heeft technische en organisatorische maatregelen
genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van
onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen
toegankelijk zijn voor de functies Praeses, Quaestor, Assessor Internus en Abactis, die daar
vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor
de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.
Vragen over privacy beleid
C.S.V. Ichthus ‘s-Hertogenbosch houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen
heeft over dit beleid, neem dan contact op met onze Abactis. Deze gegevens vindt u aan
het eind van dit document.
Contactgegevens
Onze contactgegevens voor afmelden / vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de
verwerking van persoonsgegevens zijn:
Jessie Berns
Tel: 06-13038202
E-mail: abactis@ichthusshertogenbosch.nl

