
 

 

Privacyverklaring Alumnivereniging der MSV Pulse 

Laatste versie 1.0: November 2018 

Wij nemen je privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier 
waarop wij jouw privacy in acht nemen: 

1. Je hebt het recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij jouw 
persoonsgegevens gebruiken en de reden waarom wij jouw persoonsgegevens nodig 
hebben. 

2. Wij zullen jouw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier en slechts 
voor de doeleinden waarvoor jij jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt. 

3. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om jouw informatie tegen misbruik te 
beschermen en deze te beveiligen. 

In deze privacyverklaring zullen wij aangeven welke soorten persoonsgegevens, gegevens die 
je persoonlijk identificeren, we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken in verband 
met diensten die wij onze leden aanbieden. Hieronder vallen gegevens die je gebruikt om je in 
te schrijven als een lid van de alumnivereniging van MSV Pulse. 

 

Jouw toestemming: 
Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens bij jouw aanmelding om alumnus te woden, 
stem je ermee in dat MSV Pulse deze gegevens opslaat en kan gebruiken in overeenstemming 
met deze Privacyverklaring, welke is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving omtrent 
gegevensbescherming. In de meeste gevallen zullen wij altijd je toestemming vragen om je 
gegevens te gebruiken, maar in sommige gevallen zijn er gronden die de verwerking van jouw 
persoonsgegevens rechtvaardigen. Denk hierbij aan het verzenden van e-mails vanuit MSV 
Pulse naar jouw e-mailadres. Indien je niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, is een 
lidmaatschap bij de alumnivereniging van MSV Pulse uitgesloten.  

Welke informatie verzamelen wij? 
Wij verzamelen enkel informatie die jij ons direct verstrekt wanneer jij ervoor kiest om lid te 
worden van de alumnivereniging van MSV Pulse. Wij zullen dus nooit informatie van jullie 
verzamelen uit andere bronnen. 
 
De volgende persoonsgegevens worden opgevraagd bij ledeninschrijving voor MSV Pulse: 

 Voornaam 
 Achternaam 
 Geboortedatum  
 Afstudeerjaar 
 I-nummer (van de Universiteit Maastricht) 
 E-mailadres 

 

Hoe kom ik erachter welke persoonsgegevens jullie van mij hebben? 
Je kunt ten alle tijden (op aanvraag) je eigen persoonsgegevens bij ons opvragen of inzien. Je 
hoeft geen reden te geven voor je inzageverzoek. Ook kun je bij het bestuur aanvragen je 
persoonsgegevens te laten veranderen, verbeteren, aan te vullen of af te schermen wanneer 



 

 

deze bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel 
waarvoor ze zijn verzameld. Mocht het blijken dat wij onjuiste gegevens van jou hebben 
bewaard, dan zullen wij deze niet meer gebruiken. 

 

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens? 
Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken om jullie namens MSV Pulse te contacteren over 
onze diensten, producten en vorderingen of om contact op te nemen naar aanleiding van 
vragen/opmerkingen over onze producten of diensten.  
Daarnaast worden jouw gegevens geplaatst op onze ‘Kom in contact’ pagina op 
www.alumni.msvpulse.nl. Hier kan men jouw gegevens opzoeken in het alumnibestand. 
Indien je dit liever niet vindbaar op onze website wenst te staan kan dit worden aangegeven 
aan het Bestuur.  
 
 
Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens? 
Jouw persoonsgegevens worden verwijderd binnen maximaal 1 jaar nadat je je uitschrijft als 
lid van de alumniverenging van MSV Pulse. 
 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? 
Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. 
Toegang tot alle opgegeven persoonsgegevens is beperkt: alleen het zittende bestuur kan al 
jouw persoonsgegevens inzien. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om 
ongeoorloofde toegang of misbruik te voorkomen, en is alleen toegestaan aan hen die 
expliciet toestemming zijn verleend. In de praktijk zullen zal dit het futurum tempore bestuur 
zijn. 
Je e-mail, naam, afstudeerjaar en huidige positie zullen zichtbaar op www.alumni.msvpulse.nl 
worden geplaatst.  
 
Als je nog vragen of opmerkingen hebt over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, 
kun je contact opnemen met msvpulse@maaststrichtuniversity.nl  

Deze Privacyverklaring kan gewijzigd worden. De meeste recente versie is te vinden op onze 
website www.alumni.msvpulse.nl. Bij grote wijzigingen zal dit op een opvallendere wijze ter 
kennis worden gebracht door middel van een e-mail. Wij zullen jouw rechten onder deze 
Privacyverklaring niet ten nadele van jou aanpassen zonder je toestemming!  

 


