
Privacystatement U.S.S. Proton 
 
Welke Persoonsgegevens verzamelt U.S.S. Proton? 
Proton verzamelt een aantal persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het lid-worden 
van de studievereniging. Deze gegevens worden gebruikt om ervoor te zorgen dat wij zo goed 
mogelijk onze functie als studievereniging kunnen vervullen. Proton verzameld de volgende 
gegevens: 

• Naam 

• Adres 

• Woonplaats 

• Emailadres 

• Geboortedatum 

• Telefoonnummer 

• Beginjaar studie 

• Studie 

• Lidcode (studentnummer) 

• Rekeningnummer 

• Lidsoort 

• Foto 
 
Verder verwerken wij de gegevens die actief aan ons worden gegeven, zoals de gegevens die 
worden verzameld wanneer iemand zich inschrijft voor een activiteit.  
 
Waarom verzamelt de U.S.S. Proton deze persoonsgegevens? 
Proton verzamelt deze persoonsgegevens voor een aantal redenen: 

1. Voor de ledenadministratie, en om te weten wie onze leden zijn 
2. Voor het innen van de contributie wanneer een persoon lid wordt.  
3. Voor het organiseren van activiteiten. 
4. Voor communicatie met onze leden.  
5. Voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en diverse kaartjes.  

 
Wanneer deelt de U.S.S. Proton deze persoonsgegevens? 
Proton deelt persoonsgegevens voor een aantal diensten die wij leveren. Met alle diensten 
waarmee wij structureel gegevens delen hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten 
om te garanderen dat ook zij de gegevens goed verwerken.  
 
Allereerst gebruiken wij Mailchimp, een service om mails naar grote groepen mensen te 
versturen, om onze Maand- en Mastermail te versturen. Hiervoor delen wij de emailadressen 
van onze leden met Mailchimp.  
 
Verder gebruiken wij Google Drive en Google Forms voor onder andere het inschrijven voor 
activiteiten. Hierbij wordt gevraagd om een naam, emailadres en eetvoorkeuren. Deze 
worden gebruikt om de activiteit te kunnen organiseren. Verder worden de namen van de 
mensen die zich inschrijven publiek gedeeld op de Protonsite om verdere inschrijvingen te 
promoten. Voor sommige excursies naar bedrijven wordt er door het bedrijf de eis gesteld 
om extra persoonlijke data te delen. Dit zal dan extra op het inschrijfformulier worden 



gevraagd. Wij zullen voor die activiteit deze gegevens niet publiceren en alleen met dit bedrijf 
delen. Hierna zullen wij deze gegevens verwijderen.  
Ook gebruiken wij Flickr om de foto’s van onze activiteiten te hosten. Deze foto’s zijn alleen 
te vinden achter een login op ussproton.nl.  
 
Hoe beschermt de U.S.S. Proton deze persoonsgegevens? 
Proton hecht veel waarde aan de veiligheid van alle persoonsgegevens. Alle 
persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen en er worden periodiek reservekopieën 
gemaakt. Verder doen wij alles in onze macht om ongewenste of onrechtmatige toegang 
tegen te gaan. Mochten er vragen zijn of wordt er vermoed dat er een gegevenslek is, mail 
dan naar bestuur@ussproton.nl of zoek via andere manieren contact met ons op.  
 
Tot slot 
Mochten er verdere vragen zijn over hoe wij persoonsgegevens verwerken of heeft u een 
verzoek tot het verwijderen van uw persoonsgegevens, kom dan langs op de Protonkamer 
(Viktor J. Koningsbergergebouw kamer 2.04 aan de Budapestlaan 4b, 3584 CD Utrecht), mail 
naar bestuur@ussproton.nl of contacteer ons op een andere manier, zoals te vinden op 
ussproton.nl/contact.  
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