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PRIVACYVERKLARING N.C.S.V. Dr. Nico Muller 
 
N.C.S.V. Dr. Nico Muller hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
Middels deze privacyverklaring willen wij u op een heldere en transparante wijze informatie 
geven over hoe wij met persoonsgegevens omgaan. N.C.S.V. Dr. Nico Muller verzamelt of 
verwerkt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die in de deze 
privacyverklaring worden beschreven, tenzij hier voorafgaand toestemming voor is gegeven. 

 
Persoonsgegevens 
N.C.S.V. Dr. Nico Muller verzamelt persoonsgegevens van personen die een lidmaatschap 
aangaan dan wel van personen die deelnemen aan activiteiten. Hieronder vindt u een 
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, met welk doel wij deze gegevens 
verwerken en voor welke periode wij deze gegevens bewaren. 
 

Persoonsgegeven Doel Bewaartermijn 

Voor- en 
achternamen 

Om onderscheid uit te 
drukken tussen alle 
leden/activiteitendeelnemers. 

Lid 
Tot het moment van opzegging 
van het lidmaatschap. 
 
Activiteitendeelnemer 
Tot en met het einde van de 
maand waarin de activiteit heeft 
plaatsgevonden. 
 

Geboortedatum Om te bepalen of een 
leden/activiteitendeelnemers 
jonger of ouder is dan de 
leeftijd van 26 jaar. 

Lid 
Tot het moment van opzegging 
van het lidmaatschap. 
 
Activiteitendeelnemer 
Tot en met het einde van de 
maand waarin de activiteit heeft 
plaatsgevonden. 
 

Studentnummer Om te controleren of 
leden/activiteitendeelnemers 
als student staat 
ingeschreven aan de 
Radboud Universiteit en ten 
behoeve van de aanvraag 
van subsidies. 

Lid 
Tot het moment van opzegging 
van het lidmaatschap. 
 
Activiteitendeelnemer 
Tot en met het einde van de 
maand waarin de activiteit heeft 
plaatsgevonden. 

Telefoonnummer  Om leden/ 
activiteitendeelnemers in het 
geval van onduidelijkheden 
en vragen verheldering te 
kunnen bieden en om contact 
te leggen in het geval van 
calamiteiten.  

Lid 
Tot het moment van opzegging 
van het lidmaatschap. 
 
Activiteitendeelnemer 
Tot en met het einde van de 
maand waarin de activiteit heeft 
plaatsgevonden. 
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E-mailadres Om leden/ 
activiteitendeelnemers 
informatie te verschaffen over 
de activiteiten.  
 
Om leden de nieuwsbrief, 
mededelingen of 
andersoortige e-mails te 
versturen.  

Lid 
Tot het moment van opzegging 
van het lidmaatschap. 
 
Activiteitendeelnemer 
Tot en met het einde van de 
maand waarin de activiteit heeft 
plaatsgevonden. 

Bankrekeningnummer Om leden aan hun 
betalingsverplichting, met 
betrekking tot hun 
lidmaatschap, te laten 
voldoen middels een 
automatische incasso. 

Lid 
Tot het moment van opzegging 
van het lidmaatschap. 

Paspoort/ID Om het voor 
leden/activiteitendeelnemers 
mogelijk te maken om een 
bezoek te kunnen brengen 
aan bijzondere instellingen, 
waarbij identificatie verplicht 
is en ten behoeve van de 
organisatie van de studiereis. 

Lid/activiteiten-deelnemer 
Tot en met het einde van de 
maand waarin de activiteit heeft 
plaatsgevonden. 

 

Beeldmateriaal  
Tijdens activiteiten van N.C.S.V. Dr. Nico Muller wordt er beeldmateriaal gemaakt waarop 
leden dan wel activiteitendeelnemers zichtbaar kunnen zijn. Dit beeldmateriaal kan worden 
gebruikt om een sfeerimpressie te geven van de activiteiten die hebben plaatsgevonden en 
kan geplaatst worden op onze website (www.drnicomuller.nl), Facebook, Instagram en/of 
LinkedIn. Op verzoek van een lid of activiteitendeelnemer wordt beeldmateriaal van hem of 
haar, die op de website, Facebook, Instagram en/of LinkedIn staat, verwijderd of bewerkt 
zodat hij/zij onherkenbaar wordt. 

 
Derden 
Alle actieve leden van N.C.S.V. Dr. Nico Muller hebben, indien hun 
commissiewerkzaamheden daartoe aanleiding geven, toegang tot persoonsgegevens van 
leden en activiteitendeelnemers. Alle commissieleden die namens N.C.S.V. Dr. Nico Muller 
van deze gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding hiervan. 
Deze personen hebben daar allen een geheimhoudingsverklaring voor getekend.  
 
N.C.S.V. Dr. Nico Muller verkoopt uw gegevens niet aan derden. N.C.S.V. Dr. Nico Muller 
verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien een lid of activiteitendeelnemer 
hiervoor toestemming heeft gegeven of in het geval van een wettelijke verplichting hiertoe. In 
het laatste geval dient N.C.S.V. Dr. Nico Muller medewerking te verlenen en is N.C.S.V. Dr. 
Nico Muller tevens verplicht deze gegevens te overleggen. 

 
Minderjarigen 
N.C.S.V. Dr. Nico Muller verwerkt enkel persoonsgegevens van minderjarigen indien 
daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door ouders dan wel voogd. Als u ervan 
overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld 
over een minderjarige, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. 
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Uw rechten 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken 
of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door N.C.S.V. Dr. Nico 
Muller en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een 
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens 
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar info@drnicomuller.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie 
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, 
MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

 
Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens hebben 
verwerkt, dan willen wij u vragen om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. 
Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. N.C.S.V. Dr. Nico 
Muller wil u er daarom op wijzen dat u altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 
persoonsgegevens.  

 
Wijziging privacyverklaring 
Het bestuur van N.C.S.V. Dr. Nico Muller behoudt zich het recht voor om wijzigingen 
aanbrengen aan deze privacyverklaring. Het verdient dan ook aanbeveling om deze 
privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u geïnformeerd bent en blijft over de meest 
recente veranderingen.  

 
Vragen en/of opmerkingen 
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u 
contact met ons opnemen middels onderstaande contactgegevens. 

 
Contactgegevens 
N.C.S.V. Dr. Nico Muller 
Kamer Gr. 0.123 
Montessorilaan 10 
6525 HR Nijmegen 

info@drnicomuller.nl 
www.drnicomuller.nl  
 

 


