Privacy Notice Jong Universiteit Leiden
1. Welke gegevens verzamelt JUL en waarom?
De gegevens die wij van onze leden vragen zijn hun voor- en achternaam, werkplaats (faculteit of
eenheid), hun functie en hun e-mailadres. JUL is voornamelijk een netwerkvereniging, wij gebruiken
de gegevens voor informatieve doeleinden (en niet voor promotionele doeleinden namens derden)
ter ondersteuning van je lidmaatschap bij JUL.
De e-mailadressen gebruiken wij om onze leden uit te nodigen voor evenementen via Outlook. In de
uitnodigen zijn de e-mailadressen van de genodigden te zien zodat men kan zien wie mogelijk
aanwezig zullen zijn tijdens het evenement. Daarbij biedt Outlook helaas geen alternatief voor een
bcc-veld in afspraken. Naast de uitnodigingen voor evenementen zullen de e-mailadressen ook
gebruikt worden voor een maandelijkse nieuwsbrief, hier zal gebruik worden gemaakt van het bccveld.
JUL is actief op verschillende sociale media (Facebook en Instagram), de leden van JUL zijn zelf
verantwoordelijk voor het al dan niet lid zijn van de JUL-groepen op sociale media. Wees je ervan
bewust dat overige leden van de groep de groepsleden kunnen zien.
2. Wie verzamelt de gegevens en wat zijn de contactgegevens?
De gegevens worden verzamelt door het bestuur van JUL. Mocht u vragen of opmerkingen hebben,
dan kunt u contact met ons opnemen via jong@leidenuniv.nl.
Mocht je geen lid van JUL meer willen zijn en je willen uitschrijven, dan kan dat ook via
jong@leidenuniv.nl.
3. Aan wie worden de gegevens doorgestuurd?
De gegevens worden onder geen geding gedeeld met derde partijen. Overige leden binnen JUL zullen
uw e-mailadres kunnen zien in de uitnodigingen van evenementen.
4. Hoelang worden de persoonsgegevens opgeslagen/gebruikt?
De gegevens worden opgeslagen en gebruikt zolang u lid blijft van JUL. Wanneer u niet langer lid wilt
blijven, dan zullen uw gegevens verwijderd worden.
5. Kan ik mijn persoonsgegevens in zien?
Als u uw gegevens wilt inzien, dan kunt u contact met ons opnemen via jong@leidenuniv.nl.
6. Op activiteiten worden soms foto’s gemaakt, wat gebeurt er met deze foto’s?
De foto’s gebruiken wij als sfeer impressie en plaatsen wij op de besloten Facebookpagina. Mocht je
bezwaar hebben tegen het plaatsen van bepaalde foto’s, dan kunt u dit melden via
jong@leidenuniv.nl.

