Privacy statement
De Juridische Faculteit der Amsterdamsche Studenten, gevestigd aan Nieuwe
Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
jfas.com Nieuwe Achtergracht 166
Rec A, Kamer A0.55c
1018 WV Amsterdam +31 20 525 34 41
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Persoonsgegevens die wij verwerken
Juridische Faculteit der Amsterdamsche Studenten verwerkt je persoonsgegevens
omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons
verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-

Voor- en achternaam

-

Geslacht

-

Geboortedatum

-

Adresgegevens

-

Telefoonnummer

-

E-mailadres

-

Contactgegevens

-

Bankrekeningnummer

-

Overige studie gerelateerde persoonsgegevens die je actief verstrekt
bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie
en die je telefonisch verstrekt. Bijvoorbeeld je uva-studentnummer en
studierichting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
-

Paspoortgegevens; hier zal alleen om gevraagd worden wanneer je jezelf
inschrijft voor een studiereis. Bij het organiseren van een studiereis zal op dat
moment expliciet voor dat doel om je paspoortgegevens en toestemming voor
het verwerken hiervan worden gevraagd.

-

Ras; dit gegeven kan bij ons bekend worden indien je een profielfoto op onze
website uploadt. De JFAS is hier verder niet in geïnteresseerd en doet hier niets
mee.

Doel en grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken
Juridische Faculteit der Amsterdamsche Studenten verwerkt jouw persoonsgegevens op
grond van jouw uitdrukkelijke toestemming1 voor de hieronder bepaalde doelen:
- voor het bijhouden van een ledenadministratie
- het afhandelen van jouw contributiebetaling, of andere betalingen aan de JFAS
- het verzenden van onze nieuwsbrief
- om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
- om je te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en activiteiten
- om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- voor het organiseren van studiereizen
- om een alumnibestand bij te houden en contact met haar alumni te onderhouden.
- om e-mails namens bedrijven of instellingen die zich richten op juridische studenten
en toe te kunnen sturen.

Bewaartermijnen persoonsgegevens
De Juridische Faculteit der Amsterdamsche Studenten bewaart je persoonsgegevens
niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden
verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën)
van persoonsgegevens:

1

Richtlijn 95/46/EG art. 6
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming art. 22

Type gegevens

Bewaartermijn

Personalia

Totdat een lid of alumnus

Reden
-

zich uitschrijft en te kennen
geeft zijn/haar gegevens

de ledenadministratie.
-

vernietigd te willen hebben.

Adres

Totdat een lid of alumnus

Voor het bijhouden van
Voor het bijhouden van
een alumnibestand

-

Voor het bijhouden van

zich uitschrijft en te kennen

de ledenadministratie en

geeft zijn/haar gegevens

het onderhouden van

vernietigd te willen hebben.

contact.
-

Voor het bijhouden van
een alumnibestand.

Contactgegevens

Totdat een lid of alumnus

-

Voor het bijhouden van

zich uitschrijft en te kennen

de ledenadministratie en

geeft zijn/haar gegevens

het onderhouden van

vernietigd te willen hebben.

contact.
-

Voor het bijhouden van
een alumnibestand.

Bankrekeningnummers

Zolang een lid een actief

Voor het laten verrichten van

lidmaatschap heeft.

automatische incasso’s ter
betaling van de contributie.

Paspoortgegevens

Voor de duur van de

Voor het verrichten van de

organisatie en het

normale vereiste handelingen

ondernemen van een

voor het organiseren van

studiereis. Na afloop van de

groepsreizen. Zoals: het boeken

reis zullen de gegevens

van vervoer en het boeken van

vernietigd worden.

een accommodatie.

-

Overige studie

Totdat een lid of alumnus

Voor het bijhouden van

gerelateerde

zich uitschrijft en te kennen

de ledenadministratie en

persoonsgegevens

geeft zijn/haar gegevens

het filteren van leden om

vernietigd te willen hebben.

hen te kunnen wijzen op
voor hun studierichting
en jaargang relevante
activiteiten.
-

Voor het bijhouden van
een alumnibestand.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Juridische Faculteit der Amsterdamsche Studenten deelt jouw persoonsgegevens
met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met
bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Juridische Faculteit der Amsterdamsche
Studenten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt de Juridische Faculteit der Amsterdamsche Studenten jouw
persoonsgegevens aan andere derden. Dit zijn de juridische werkgevers waarmee wij
‘inhousedagen’ en andere inhoudelijke activiteiten organiseren met het doel om leden

kennis te laten maken met de juridische praktijk. Dit zal de vorm aannemen van het
vragen van cv’s die gedeeld worden met de hiervoor genoemde partners voor de
selectie voor dit soort activiteiten. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke
toestemming.

Cookieverklaring
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je
computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies
is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel
tegen bij websites waarbij je moet inloggen zoals de onze. Wij maken dus ook gebruik
van cookies om onze website goed te laten werken.
Bij elk volgend bezoek van onze website lezen wij in de cookies bijvoorbeeld de
voorkeuren die je hebt doorgegeven of je inloggegevens. Hierdoor hoef je deze niet elke
keer weer aan te geven en kunnen wij de website gebruiksvriendelijker maken. Onder
het kopje ‘overzicht cookies’ zie je welke cookies wij plaatsen en waarvoor deze
gebruikt worden

Overzicht Cookies
1. Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om onze website goed te laten werken. Voor het
plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. Het gaat om cookies die ervoor
zorgen dat; voorkeuren worden opgeslagen, informatie wordt onthouden wanneer je
naar een andere subpagina gaat, inloggegevens worden opgeslagen, onthouden wordt
of je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies en gegevens worden
onthouden over bestellingen.
2. Google Analytics
Door onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe

bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IPadres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en
door Google opgeslagen op servers in de VS. Google stelt zich te houden aan de Privacy
Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”
3. Session tracking
We gebruiken een cookie van New Relic, dit is een ‘session tracking cookie’. Met behulp
van deze cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek
hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het
surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je
jouw webbrowser afsluit.
4. Social media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”)
of delen op sociale netwerken als Facebook, Linkedin en Instagram. Deze buttons
werken door middel van stukjes code die van die partijen zelf afkomstig zijn. Door
middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees
de privacyverklaring van de desbetreffende partij om te weten te komen om wat zij met
jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”
“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie
wordt overgebracht naar en door, Facebook, en LinkedIn opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. LinkedIn, Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield
principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Verwijderen Cookies
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit
kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het
recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de JFAS en
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek
kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretaris@jfas.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je
privacy. Juridische Faculteit der Amsterdamsche Studenten zal zo snel mogelijk, maar in
ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
De Juridische Faculteit der Amsterdamsche Studenten wil je er tevens op wijzen dat je
de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Juridische Faculteit der Amsterdamsche Studenten neemt de bescherming van jouw
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij
het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met secretaris@jfas.com of voorzitter@jfas.com.

