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Privacy Policy 
Versie: december 2020 

 
Koepel Overleg Studenten Saxion, ofwel KOSS, hecht veel waarde aan de bescherming van 
uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie 
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. KOSS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met 

zich mee dat wij in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 

Privacy policy; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke 

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 

wijzen en deze respecteren. 

Als KOSS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u 

na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of 

contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit 

document. 
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Verwerking van persoonsgegevens van Bestuursleden 

van Studieverenigingen 
Persoonsgegevens van bestuursleden van studieverenigingen worden door KOSS verwerkt 

ten behoeve van de volgende doelstellingen: 

- Het direct contact kunnen leggen/houden met bestuursleden over zaken aangaande 

desbetreffende studievereniging; 

- Het direct contact kunnen leggen/houden met bestuursleden over zaken vanuit 

bestuur KOSS; 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- E-mail vanuit studievereniging omtrent eigen bestuurswisseling. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan KOSS de volgende persoonsgegevens van u 

vragen: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- Zakelijk E-mailadres. 

- (Zakelijk) Telefoonnummer 

Uw persoonsgegevens worden door KOSS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men bestuurslid is. 

- Uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving van de bestuurswisseling op de door 

de desbetreffende vereniging bekendgemaakte datum zal dit in het register zijn 

aangepast. 
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Verwerking van persoonsgegevens leden 

studieverenigingen via studystore 
Persoonsgegevens van nieuwe leden voor studieverenigingen worden door KOSS verwerkt 

ten behoeve van de volgende doelstellingen: 

- Administratie voor verenigingen zoals beschreven in het contract met Studystore; 

- Verrekenen van de korting op lidmaatschap gefaciliteerd door KOSS; 

- Het vervullen van de intermediaire rol tussen Studystore en Studieverenigingen; 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Toestemmingsverklaring aangegeven in (online) bestelformulier bij Studystore. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan KOSS de volgende persoonsgegevens van u 

vragen: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- Geboortedatum 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres 

- Adres 

- Woonplaats 

- Studievereniging 

Uw persoonsgegevens worden door KOSS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode dat de provisie voor studievereniging wordt berekend.  

Daarna zal deze administratie worden overgedragen aan desbetreffende 

studievereniging. 
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Verwerking van persoonsgegevens van 

commissieleden 
Persoonsgegevens van commissieleden worden door KOSS verwerkt ten behoeve van de 

volgende doelstellingen: 

- Voor administratieve doeleinden; 

- Uitvoering geven aan de doelstelling van de commissie; 

- Contact kunnen houden voor deelname aan een volgende commissie 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Mondelinge overeenkomst bij deelname aan commissie. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan KOSS de volgende persoonsgegevens van u 

vragen: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

Uw persoonsgegevens worden door KOSS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerkingen voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men deelneemt aan de commissie. 
- Na beëindiging van deelname voor maximaal 1 jaar na goedkeuring van het 

secretarieel jaarverslag door de Algemene Leden Vergadering. 
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Verwerking van persoonsgegevens van huurders van 

de sociëteit: De Generaal 
Persoonsgegevens van huurders worden door KOSS verwerkt ten behoeve van de volgende 

doelstellingen: 

- Voor administratieve doeleinden; 

- Kunnen factureren aan desbetreffende huurder. 

- Contact kunnen houden over evenementen en toekomstige huurplannen 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Schriftelijke huurovereenkomst 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan KOSS de volgende persoonsgegevens van u 

vragen: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- Adres; 

- Woon/vestigingsplaats; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Bankgegevens (BIC&IBAN) 

Uw persoonsgegevens worden door KOSS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerkingen voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men de Generaal huurt. Bij aangaan van een nieuw 
huurmoment wordt de bewaartermijn opnieuw aangegaan; 

- De bewaartermijn is hier wettelijk vastgezet op 7 jaar.  
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Verwerking van persoonsgegevens van zakelijke 

contacten  
Persoonsgegevens van zakelijke contacten en/of geïnteresseerde partijen worden door 

Koepel Overleg Studenten Saxion verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:  

- Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten 

Grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is:  

- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via eerdere mailconversaties;  

Voor de bovenstaande doelstelling kan Koepel Overleg Studenten Saxion de volgende 

persoonsgegevens van u vragen:  

- Voornaam;  

- Tussenvoegsel;  

- Achternaam;  

- Telefoonnummer;  

- E-mailadres.  

Uw persoonsgegevens worden door Koepel Overleg Studenten Saxion opgeslagen ten 

behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:  

- Gedurende de periode dat het contact plaatsvindt.  
- Daarna maximaal gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.  
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Verwerking van persoonsgegevens van declaranten  
Persoonsgegevens van declaranten worden door Koepel Overleg Studenten Saxion verwerkt 

ten behoeve van de volgende doelstellingen: 

- Voor administratieve doeleinden; 

- Voor uitbetaling van het gedeclareerde geld; 

Grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is: 

- Invulling van het declaratieformulier  

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Koepel Overleg Studenten Saxion de volgende 

persoonsgegevens van u vragen:  

- Naam 
- Adres (straat, postcode, stad) 
- Telefoon 
- E-mailadres 
- IBAN 

 
Uw persoonsgegevens worden door Koepel Overleg Studenten Saxion opgeslagen ten 

behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode: 

- Alleen voor de financiële administratie met een wettelijk maximum van 7 jaar. 
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Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

- Het opslaan van gegevens in ons archief en het gebruik van IT diensten; 

o Bijvoorbeeld aan de hand van Google Drive, in overeenstemming met hun 

Data Processing Agreement (Data Processing and Security Terms (Customers) 

(google.com))  

- Het realiseren en uitkeren van de provisieregeling; 

- Het verzorgen van de financiële administratie; 

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij 

hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te 

waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen 

verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de 

politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een 

dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze 

gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons 

hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU en 

niet kunnen garanderen dat de opslag binnen de EU plaatsvindt.  

Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 

16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of 

wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 
KOSS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijnen staan 

omschreven voor het doel zij gelden. 

  

https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms
https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms
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Beveiliging & Opslag 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we 

bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

- Alle personen die namens KOSS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 

gebonden aan geheimhouding daarvan. 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. 

- Digitale opslag van de persoonsgegevens is gesitueerd op de besloten opslaglocatie 

van KOSS in de systemen van Saxion. 

- Wij hanteren een hard copy van onze administratie in het kantoor waar de 

gegevensbeheerder gevestigd is. Deze hard copy is opgeslagen in een afgesloten 

kast. 

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar 

aanleiding toe is. 

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 

fysieke of technische incidenten. 

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 

- Onze bestuursleden en commissieleden zijn geïnformeerd over het belang van de 

bescherming van persoonsgegevens. 

- Jaarlijks wordt deze policy herzien met de bestuurswisseling. 

Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, welke wij van 

u ontvangen hebben.  

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 

hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan 

uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.  

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 

voornoemde verzoeken. 

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming 

hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Incidenten 
Indien zich er een incident voordoet omtrent de gegevens van KOSS, neemt het bestuur 

contact op met de Functionaris Gegevensbescherming binnen het CIRT van Saxion. 
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Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken 

wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan 

vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 

privacybescherming. 

Vragen 
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem 

dan contact met ons op. 

Gegevensbeheerder 
De verantwoording over de gegevens valt onder de portefeuille van de secretaris.  

Contactgegevens 
Koepel Overleg Studenten Saxion 

M.H. Tromplaan 28, Kamer F1.06 

Postbus 70.000, 7500 KB Enschede 

088-0196735, Secretaris@kos-saxion.nl 

mailto:Secretaris@kos-saxion.nl

