
De Motorsportgroep van de Universiteit Twente, hierna te noemen de MSG, gevestigd aan 
de Drienerlolaan 5, 7522 NB te Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
http://msg.utwente.nl/ 
bestuur@msg.utwente.nl 
Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede 

Voor niet leden: 

Promotie 

Zijn uw gegevens verworven bij een evenement, een open dag of een andere manier van 
(online) werving, dan zijn deze in beheer van de secretaris. Deze bewaart de gegevens om 
ze voor promotionele doeleinden te gebruiken. U kunt altijd aangeven dat het contact niet 
gewenst is en verzoeken tot het verwijderen van de gegevens. Heeft u na het ondertekenen 
van het formulier betreffende het gebruiken van beeldmateriaal waar u op afgebeeld staat, 
bedenkingen, dan kunt u een verzoek indienen bij het bestuur, wij zullen vervolgens samen 
zorgen voor een correcte afhandeling. 

Voor leden: 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

De Motorsportgroep van de Universiteit Twente verwerkt je persoonsgegevens omdat je een 
lidmaatschap bij ons aangaat en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

● Voor- en achternaam 
● Geslacht 
● Geboortedatum 
● Adresgegevens 
● Telefoonnummer 
● Student- / medewerkersnummer 
● E-mailadres 
● Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op 

onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. 
● Bankrekeningnummer 
● Beeldmateriaal waarop je mogelijk afgebeeld staat 

 

 

http://msg.utwente.nl/
mailto:bestuur@msg.utwente.nl


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

De MSG verzamelt en/of verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij 
persoonsgegevens verwerken 

De MSG verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

● Het afhandelen van financiële zaken zoals de incassering van het lidmaatschap en 
andere bij de vereniging gemaakte kosten. 

● Het afhandelen van zaken betreffende de UnionCard en verenigingsheffing. 
● Verzenden van onze nieuwsbrief en belangrijke informatie mails. 
● Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om bepaalde zaken af te 

handelen. 
● Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op de MSG site. 
● Voor promotionele doeleinden, denk hierbij aan posters, flyers, social media 

enzovoorts. 
○ NB: In dergelijke publicaties is het mogelijk dat je afgebeeld wordt. Er wordt 

zo veel mogelijk geprobeerd dit te controleren. Op aanvraag kan een dergelijk 
beeld altijd worden verwijderd. 

Bewaren van persoonsgegevens 

De MSG bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens na het opzeggen 
van je lid- of donateursschap: 

 

Type gegevens: Bewaartermijn 

● Voor- en achternaam 
● Geslacht 
● Geboortedatum 
● Adresgegevens 
● Telefoonnummer 
● Student- / medewerkersnummer 
● E-mailadres 
● Overige persoonsgegevens 
● Bankrekeningnummer 

 

Zo lang als nodig is voor de afhandeling 
van het opzeggen van het lid- of 
donateursschap, met een maximale termijn 
van 12 maanden. 

Beeldmateriaal waarop je mogelijk 
afgebeeld staat 

Voor onbepaalde tijd tenzij expliciet 
gevraagd wordt om verwijdering van het 
betreffende materiaal. 



Gegevens op de UT-LIST mailserver Zoals gespecificeerd door de UT 

Gegevens op de GSuite server en andere 
Google services 

Zoals gespecificeerd in de Data Retention 
Policy van Google 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

De MSG verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
De enige uitzondering hierin is een aantal basisgegevens die binnen de ledenlijst gedeeld 
worden om communicatie tussen de leden te bevorderen. Het gaat in dit geval om de 
volgende persoonsgegevens: 

● Voor- en achternaam 
● Geboortedatum 
● Adresgegevens 
● E-mail adres 
● Telefoonnummer 

Het delen van deze gegevens is in- of uit te schakelen op de website onder Leden → Mijn 
gegevens via het “Publicatie gegevens” knopje. 

Externe diensten 

Voor de communicatie tussen leden onderling maakt de MSG gebruik van een Mailinglist en 
een WhatsApp-groep. Leden zijn vrij om zich aan te melden bij (één van) beide wanneer zij 
dit zelf nodig achten. 
Communicatie die via deze diensten verloopt ligt buiten het beheer van de MSG, zodoende 
geldt dit ook voor eventuele persoonsgegevens en andere gegevens die via deze services 
verstuurd en/of gedeeld worden. De Mailinglist en WhatsApp zijn in beheer van 
respectievelijk de UT en Facebook. 

Website 

Cookies 

De MSG gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen 
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op 
jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de 
technische werking van de website. Het betreft hier de ledenlijst en het inlogsysteem. 
Zonder inloggen zal de site geen cookie plaatsen en werken de openbare delen van de site 
normaal. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze 
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen 
via de instellingen van je browser verwijderen. 



Geanonimiseerde data van de website 

De website verzamelt geanonimiseerde data via Google Analytics. De aanpassing om dit 
geaggregeerd en geanonimiseerd te doen is 9 mei 2018 doorgevoerd. Dit betekent dat deze 
data niet traceerbaar is naar jou, en niet bruikbaar is voor derden. Wij kunnen met deze data 
inzicht krijgen in de hoeveelheid bezoekers en welke pagina’s bezocht worden. Dit is 
informatie die handig is voor het verbeteren van de diensten van de MSG en mogelijk het 
ophalen van sponsoren voor de MSG in de toekomst. 

Webcam 

Het hok beschikt over een webcam waarop leden kunnen checken of er mensen aanwezig 
zijn in het hok. Er is één fysieke waarschuwing betreffende de webcam aanwezig in het hok. 
De gegevens van de webcam worden niet opgeslagen en zijn puur ter indicatie. De beelden 
van de webcam kunnen alleen bekeken worden door in te loggen op de MSG website, 
derden hebben zodoende geen toegang tot deze beelden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun 
je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account, in de ledenlijst bij “Mijn 
gegevens”. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw 
persoonsgegevens door de vereniging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou 
waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou 
genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht 
op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de 
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar bestuur@msg.utwente.nl 
of secretaris@msg.utwente.nl.  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een 
kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, 
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 
Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek 
reageren. Tevens willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Uitschrijven 

Wil je je uitschrijven voor de MSG? Dat kan door een mail te sturen naar de secretaris op 
secretaris@msg.utwente.nl. Je wordt dan uitgeschreven en gevraagd of je nog in de 
oud-leden database wil blijven. De MSG bewaart dan de volgende gegevens: 

● Voor- en Achternaam 
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● Adresgegevens 
● E-mail adres 

Wanneer je aangeeft volledig uitgeschreven te worden zal de MSG je gegevens nog 
bewaren volgens de eerdergenoemde bewaartermijnen wanneer dit noodzakelijk is voor de 
verdere afhandeling van eventuele zaken, financieel of anders. 

Beveiliging van persoonsgegevens 

De MSG neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
Zo wordt alle communicatie tussen jou en de website van de MSG versleuteld middels SSL, 
wat aangegeven wordt door het SSL-certificaat van de website. 
Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via bestuur@msg.utwente.nl of 
secretaris@msg.utwente.nl. 

In het geval van een datalek melden wij ons zo spoedig mogelijk bij onze leden. Wij zullen, 
indien de aard van het lek dit vereist, aangifte doen bij de Politie. De situatie zal altijd 
getracht worden zo transparant en duidelijk mogelijk te worden gecommuniceerd naar de 
leden. 
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