Privacy statement
Het Duivelsei zal je gegevens bewaren en gebruiken om je op de hoogte te stellen van
activiteiten en gebeurtenissen binnen de vereniging. Adres, postcode, woonplaats en
(eigen) telefoonnummer zijn voor communicatie met de quaestor mocht dit nodig zijn. Door
een geboortedatum te vragen, kunnen we de gemiddelde leeftijd van onze leden peilen.
Telefoonnummer ouders wordt alleen in (medische) noodgevallen gebruikt. Naar het
opgegeven e-mailadres worden mails verstuurd.
Je gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden, met uitzondering van onze twee
overkoepelende organisaties, te weten de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) en
de Nederlandse Bond voor Studenten E-Sports (NBSE). Aan hen verstrekken we enkel de
hoogstnodige gegevens die zij nodig hebben voor het vaststellen van ons ledenaantal en
hun studenten-status. Je gegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden
dan hierboven beschreven. Indien er wijzigingen plaatsvinden in je personalia dien je het
bestuur hiervan op de hoogte te brengen via abactis@duivelsei.nl.
Toestemming publicatie foto’s en video’s
Tijdens activiteiten van Het Duivelsei kunnen er foto’s of video’s worden gemaakt. Deze
zijn enerzijds bedoeld voor het maken van beeldmateriaal voor de leden, denk aan de
almanak (jaarboek) dat jaarlijks wordt uitgegeven. Anderzijds willen we ons kunnen
profileren op studentenplatforms en social media, om zo de vereniging in de spotlight te
kunnen zetten en nieuwe leden aan te trekken. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met
foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leden schade kunnen
ondervinden. Toch is het goed mogelijk dat je niet wilt dat jouw afbeelding op internet
verschijnt. Op je inschrijfformulier heb je toestemming gegeven waar we beeldmateriaal
met jou erin mogen gebruiken; in onze almanak, op onze sociale media, op onze website
en op websites van derden. Mocht je je keuze op enig moment willen inzien of wijzigen,
dan kan dit door een mail te sturen naar abactis@duivelsei.nl.

