
Naam Adres Postcode Plaats e-mail telefoon

Organisatie Mijnbouwkundige Vereeniging … … … … …

Verwerkingsactiviteit Doeleinde Wettelijke grondslag Categorie gegevens Categorie betrokkenen Bewaartermijn Ontvangers 

Beveiligings

methode 

Administratie

Hardcopy en digitale post Het informeren van leden van lopende zaken of 

veranderingen  betreft de vereniging

Toestemming NAW, contactgegevens Ereleden, leden, BLMV 3 jaar na afstuderen 

(student), na 5 jaar 

contributieschuld, tot 

einde lidmaatschap

geen

Verenigingsblad Verstrekken van het verenigingsblad aan alle leden Toestemming NAW Leden, BLMV 3 jaar na afstuderen 

(student), na 5 jaar 

contributieschuld, tot 

einde lidmaatschap

Drukker

Ledenbestand bijwerken Controleren van gegevens van alle leden Uitvoering NAW, contactgegevens, 

Betaalgegevens, Studiegegevens, 

Bedrijfsgegevens 

Leden, BLMV 3 jaar na afstuderen 

(student), na 5 jaar 

contributieschuld, tot 

einde lidmaatschap

geen 

Jaarboek Verstrekken van het jaarboek aan alle leden Toestemming NAW Ereleden, leden, alumni Drukker

Ereleden, leden, BLMV

Reizen

Vliegtickets boeken Het boeken van tickets naar de reisbestemming indien 

nodig

Toestemming Paspoort Deelnemer, commissielid 3 maanden na activiteit Vliegmaatschappijen

Accomodatie inchecken Inchecken bij slaapplek op locatie indien nodig Toestemming Paspoort Deelnemer, commissielid 3 maanden na activiteit Accomodaties

Bedrijven bezoek Controle voor toegang indien nodig Toestemming Paspoort Deelnemer, commissielid 3 maanden na activiteit Bedrijven 

Restaurants boeken Rekening houden met allergieen of dieetwensten Toestemming Gezondheid (allerigieen en 

dieetwensen)

Deelnemer, commissielid 3 maanden na activiteit geen

Veiligheidsmateriaal verzorgen Zorgen dat iedereen passend veiligheidsmateriaal kan 

gebruiken indien nodig

Toestemming Overig Deelnemer, commissielid 3 maanden na activiteit geen

Incasso deelnemersgeld Geld innen voor deelname aan activiteit Toestemming Betaalgegevens Deelnemer 3 jaar na afstuderen 

(student), na 5 jaar 

contributieschuld, tot 

einde lidmaatschap

geen

Delen van motivatiebrief Proffessoren laten selecteren op basis van motivatie Toestemming Inschrijving (motivatiebrief) Deelnemer 3 maanden na activiteit Proffessoren (die hebben aangegeven 

mee te willen helpen)

Kleding en schoen maten Juiste kleding meenemen Toestemming Overig Deelnemer, commissielid 3 maanden na activiteit Bedrijven

Activiteit

Incasso deelnemersgeld Geld krijgen voor deelname aan activiteit Toestemming Betaalgegevens Deelnemer 3 jaar na afstuderen 

(student), na 5 jaar 

contributieschuld, tot 

einde lidmaatschap

geen

Bestelling deelnemerskleding Passende kleding verzorgen voor activiteit Toestemming Overig Deelnemer 3 jaar na afstuderen 

(student), na 5 jaar 

contributieschuld, tot 

einde lidmaatschap

geen

Eten bestellen Eten verzorgen rekening houdende met allergieen en 

dieetwensten

Toestemming Overig Deelnemer 3 jaar na afstuderen 

(student), na 5 jaar 

contributieschuld, tot 

einde lidmaatschap

geen

Publicaties

Versturen van de publicatie De publicatie bij de mensen terecht laten komen Toestemming NAW Leden, BLMV 3 jaar na afstuderen 

(student), na 5 jaar 

contributieschuld, tot 

einde lidmaatschap

De drukker

Carriere

Delen van CV Bedrijven laten inlezen ten behoeve van het carriere 

evenement

Toestemming Inschrijving (CV) Deelnemer 3 maanden na activiteit Bedrijven (bij welke deelnemen aan het 

carriereevenement)
Delen van motivatiebrief Proffessoren laten selecteren op basis van motivatie Toestemming Inschrijving (motivatiebrief) Deelnemer 3 maanden na activiteit Proffessoren (die hebben aangegeven 

mee te willen helpen)

Lotingsprotocollen Loting bij een teveel aan aanmeldingen Toestemming Naam + studiegegevens Deelnemer 3 maanden na activiteit geen

Onderwijs

Onderwijs evaluaties evalueren van onderwijs Toestemming geanonimiseerde studiegegevens Deelnemer - geen

Verwerkingsactiviteit Wat doe je waar gegevensverwerking voor nodig is? 

Doeleinde Waarom doe je dit? 

Wettelijke grondslag Toestemming:  De betrokkene heeft toestemming gegeven 

voor de verwerking; Uitvoering: De verwerking is 

noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; 

Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te 

voldoen aan een wettelijke verplichting die op de 

verwerkingsverantwoordelijke rust; Vitale belangen : De 

verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de 

betrokkene of een ander te beschermen; Algemeen 

belang : De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling 

van een taak van algemeen belang; Behartiging van 

gerechtvaardigde belangen : De verwerking is noodzakelijk 

voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Categorie gegevens NAW-gegevens: Naam, adres, woonplaats; 

Contactgegevens: Email en telefoonnummer; 

Betaalgegevens: IBAN, BIC; Identificatiegegevens: paspoort 

met BSN zwart gemaakt; Verzekering: Zorgpas; Gezondheid: 

Allergieën, dieetwensen, medicijngebruik, fysieke 

gesteldheid; Studiegegevens: Studienummer, jaar van 

inschrijving; Inschrijving: Motivatiebrief, 

CV;Bedrijfsgegevens: Naam van het bedrijf, functie en 

emailadres waar de alumnus werkt; Overig: Kledingmaat

Categorie betrokkenen Bestuur, Ereleden,Commissieleden, Leden, Oud-

bestuursleden, Oud-commissieleden, alumni, deelnemer

Bewaartermijn Persoonsgegevens: 3 jaar na afstuderen (student), na 5 jaar 

contributieschuld (BLMV), na opzeggen lidmaatschap; Alle 

andere gegevens: 3 maanden na activiteit

Ontvangers (waaraan gegevens 

worden verstrekt, geen 

verwerkers)

iidesk, Exact Online, TU Delft (CSA ledenbestand update, 

postverzending), Commissieleden, Drukker verenigingsblad 

en jaarboek.

Beveiligingsmethode (encryptie, 

logische toegangscontrole, 

pseudonimisering)

TU Delft schijf beveiliging, logische toegangscontrole (netID 

voor schijf en webmail, login voor drive ed, login voor 

website, login voor Exact Online)


