Verwerkingsregister
Onze gegevens
Verenigingsnaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Kamer van Koophandel:
IBAN:
BIC:

Vereniging Campus Kabel
info@vck.utwente.nl
053-489 5233
40076037 Twente/Salland
NL88INGB0004401848
INGBNL2A

Postadres
Postbus 217
7500 AE Enschede
Vestigingsadres
De Hems 10
Kamer 306
7522NL Enschede

Persoonsgegevens die VCK verwerkt
●
●
●
●

Identificatiegegevens (voornaam, achternaam, initialen)
Adresgegevens (adres, kamernummer)
Contactgegevens (E-mail)
Financiële gegevens (IBAN, BIC)

Verwerkingsdoeleinden
VCK verwerkt de bovenstaande gegevens om:
● Onze leden te kunnen identificeren
● Onze leden te kunnen uitnodigen voor de ALV
● Onze leden op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen binnen de vereniging
● Diensten te leveren aan onze leden
● Contributie te innen bij onze leden
● Onze leden te contacteren mits dit de vereniging ten goede komt

Verwerkingstermijn
VCK bewaart persoonsgegevens van leden gedurende het lidmaatschap. Zodra het
lidmaatschap wordt beëindigd, worden alle bijbehorende persoonsgegevens van de
productieservers verwijderd. De gegevens kunnen nog wel eventueel achterblijven in
back-ups. Wordt zo een back-up hersteld naar productie, dan zullen de later verwijderde

gegevens niet worden teruggezet, met uitzondering van gegevens die vereist zijn voor de
werking van onze systemen en processen.
Als non-profit vereniging streeft VCK voor data minimization. VCK verwerkt daarom enkel
noodzakelijke persoonsgegevens gedurende het lidmaatschap.

Ontvangers persoonsgegevens
Identificatiegegevens en financiële gegevens worden doorgegeven aan de ING Bank voor
het uitvoeren van de maandelijkse SEPA-incasso's voor contributie, huur van apparaten
en/of eenmalige aansluitkosten.

Technische maatregelen
De gegevens worden opgeslagen op computers en servers die eigendom zijn van de
vereniging. De computers bevinden zich in een kantoorruimte die wij huren van de Student
Union en zijn beschermd met een sterk wachtwoord. Back-ups van de gegevens worden op
servers opgeslagen in onze eigen serverruimte in de Vrijhof en een ruimte op de
Campuslaan. Alleen de vereniging en de Universiteit van Twente heeft toegang tot deze
ruimtes. Al onze back-ups worden versleuteld opgeslagen.
De gegevens zelf worden versleuteld verstuurd van en naar verschillende apparaten via ons
eigen privénetwerk. Dit is een OpenVPN-netwerk waar alleen actieve leden toegang tot
hebben. Het is voor actieve leden verboden om persoonsgegevens op te slaan op hun eigen
apparaten.
Toegang tot al onze infrastructuur, netwerk en apparaten is alleen mogelijk voor het bestuur
en de technische commissie. Zij maken allen gebruik van authenticatie met een certificaat
voor onze servers, en er is een mogelijkheid tot het gebruik van two-factor authenticatie.
Al onze servers worden voorzien van de laatste beveiligingsupdates. De wachtwoorden
worden regelmatig vervangen. Communicatie van gevoelige informatie gebeurt zo veel
mogelijk via ons versleutelde interne netwerk.
Bij ontwikkeling van nieuwe software denken we altijd aan privacy en veiligheid. Zo delen we
alleen informatie met derde partijen als daar een goede reden voor is, en zorgen we ervoor
dat er zo min mogelijk gegevens worden uitgewisseld. Code geschreven door onze actieve
leden wordt altijd grondig geïnspecteerd voor veiligheidslekken alvorens het uitgerold wordt
naar productie.

