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In dit document is de privacy statement van het Virgo Introductiekamp, onderdeel van 
Studentenvereniging Virgo, vastgelegd. In dit statement wordt antwoord gegeven op de 
belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door  het Virgo Introductiekamp .  
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1. Privacywetgeving (GDPR / AVG) 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 

nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in 

de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. 

De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op het Virgo Introductiekamp. Welke 

gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoonsgegevens binnen het Virgo 

Introductiekamp? Voor meer informatie over privacy binnen het Virgo Introductiekamp, lees dan het 

privacybeleid. 

2. Wat zijn persoonsgegevens? 
Er zijn gegevens die iets over iemand zeggen, bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd. Wanneer (een 

combinatie van) deze gegevens naar iemand herleid kunnen wordt gesproken over persoonsgegevens, 

bijvoorbeeld adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook een voornaam samen met een 

geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moet er zorgvuldig mee omgegaan 

worden. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. 

3. Van wie verwerkt persoonsgegevens binnen het Virgo Introductiekamp? 
Het Virgo Introductiekamp verwerkt persoonsgegevens van mensen die deelnemen aan activiteiten 

die georganiseerd worden door het Virgo Introductiekamp. Deze zullen worden gevraagd bij het 

invullen van het inschrijfformulier voor deelname aan het Virgo Introductiekamp.  

4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 
Het bestuur van het Virgo Introductiekamp is verantwoordelijk voor de verwerking van de 

persoonsgegevens. Wanneer verkeerde gegevens zijn ingevuld door de deelnemer, of als iets  vergeten 

is te vermelden, is het de taak van de deelnemer om dit zo spoedig mogelijk bij het bestuur van het 

Virgo Introductiekamp aan te geven door een mail te sturen naar de secretaris van het Virgo 

Introductiekamp. 

5. Waarvoor verwerkt het Virgo Introductiekamp persoonsgegevens? 
Als deelgenomen wordt aan het het Virgo Introductiekamp zijn persoonsgegevens nodig. Met behulp 

van deze gegevens kunnen deelnemers op de juiste manier ingeschreven worden, en kan zorg 

gedragen worden voor deelnemer.  

 

Na inschrijving voor het Virgo Introductiekamp worden de gegevens gebruikt om contact te houden 

en informatie te verstrekken over de introductiekamp. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor 

evaluatiedoeleinden.  

 

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor gegevens verwerkt worden. Bijvoorbeeld ter ondersteuning 

van administratieve processen rondom betalingen, statistische analyses enzovoorts. 
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6. Verwerkt het Virgo Introductiekamp ook bijzondere persoonsgegevens? 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 

verleden, etnische gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dit nodig is 

vanwege de wet, dit gaat met toestemming van de deelnemer of als het noodzakelijk is voor de 

dienstverlening van het Virgo Introductiekamp. het Virgo Introductiekamp controleert actief of 

gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, niet worden geregistreerd. 

7. Hoe gaat het Virgo Introductiekamp met persoonsgegevens om? 
Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik 

binnen het Virgo Introductiekamp of het doel waarvoor deze zijn verwerkt. Alle gegevens die voor het 

Virgo Introductiekamp worden verwerkt, worden na de activiteit verwijderd.  

8. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 
Bij de verwerking van persoonsgegevens is het Virgo Introductiekamp gebonden aan de daarvoor 

geldende wet- en regelgeving. Voor meer informatie kun wordt doorverwezen naar de site van de 

autoriteit persoonsgegevens. 

9. Kan ik zien welke gegevens het Virgo Introductiekamp van mij verwerkt? 
Bij het invullen van het inschrijfformulier is het mogelijk om te zien om welke persoonsgegevens wordt 

gevraagd. Daarna is het niet mogelijk om online in te zien welke gegevens zijn ingevuld. Eigen gegevens 

kunnen bij het bestuur van het Virgo Introductiekamp worden opgevraagd, indien gewenst. 

10. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door het Virgo Introductiekamp 

kan contact opgenomen worden met het bestuur van het Virgo Introductiekamp, dit kan doormiddel 

van een mail naar de secretaris het Virgo Introductiekamp (secretaris@virgokamp.nl).   
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