
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De KNHS-VNS is een overkoepelende vereniging voor alle studentenruiters in Nederland, om ervoor 

te zorgen dat leden van onze lidverenigingen deel kunnen nemen aan Steden Ontmoetingen. Daarbij 

verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. 

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij 

ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: 

• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via 

deze privacyverklaring; 

• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig 

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in 

gevallen waarin jouw toestemming is vereist. Deze verstrekking van toestemming geschiedt 

via de lidverenigingen; 

• jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst 

te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; 

• passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat 

ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; 

• jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te 

corrigeren of te verwijderen. 

 

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via 

bovenstaande contactgegevens. 
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Persoonsgegevens 
Bij het lid worden van de KNHS-VNS laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Deze worden elk jaar 

voor onze lidverenigingen via de ledenlijsten naar ons opgestuurd. Wij verwerken enkel 

persoonsgegevens die een rol spelen voor het lidmaatschap. Dit zijn uw naam, uw geboortedatum en 

de (verwachte) afstudeerdatum van een opleiding aan een Nederlandse universiteit of HBO instelling. 

Doeleinden 
Bovengenoemde gegevens worden vastgelegd om te bepalen of de ruiters in aanmerking komen voor 

de status van studentenruiter, zoals beschreven in Artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement: 

• De ruiters moeten ingeschreven staan aan een Nederlandse universiteit of HBO instelling en 

mogen 1 jaar na het afstuderen studentenruiter blijven. Hiervoor is de (verwachte) 

afstudeerdatum van belang; 

• Ruiters die op 1 januari van het lopende collegejaar 30 zijn, ook wanneer deze op dat 

moment nog studeren, vallen niet meer onder studentenruiters. Daarom is het belangrijk dat 

wij beschikking hebben over de geboortedata van de studentenruiters. 

Verstrekking aan derden 
De gegevens van onze leden worden uitsluitend gebruikt voor bovengenoemde doeleinden en 

worden niet verstrekt aan derde partijen. 

De uitslagen van de Stedenontmoetingen worden gepubliceerd op de website van de KNHS-VNS, 

waarbij alleen de naam van de betreffende ruiter gepubliceerd wordt. 

Beveiligen en bewaren 
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw 

persoonsgegevens te beperken. Alleen het Dagelijks Bestuur der KNHS-VNS heeft toegang tot de 

gegevens. De toegang tot de gegevens is afgeschermd is en onze veiligheidsmaatregelen worden 

regelmatig gecontroleerd. 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. De ledenlijsten die wij ontvangen van de 

lidverenigingen waarin de persoonsgegevens staan bewaren wij tot wij de nieuwe lijst van het 

volgende jaar hebben ontvangen. 

Rechten 
• Onze leden hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn/haar 

persoonsgegevens. 

• Onze leden hebben recht op intrekking van de verleende toestemming. 

• Onze leden hebben het recht een klacht bij ons in te dienen. Mocht je er desondanks toch 

niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om 

een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 


