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Privacyverklaring N.S.W.V. Mercurius 

N.S.W.V. Mercurius, gevestigd aan Heyendaalseweg 141, 6525 AJ, te Nijmegen, KvK: 

09133959 

Contactgegevens: bestuur@nswv-mercurius.nl 

N.S.W.V. Mercurius (hierna: Mercurius) tracht alle persoonsgegevens op adequate wijze te 

verwerken en neemt daarbij immer de proportionaliteit van deze verwerking in acht. 

Mercurius houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mede dat wij in ieder 

geval: 

 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt, deze doelen vindt u verderop in onze verklaring; 

 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens; 

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

veiligheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 In beginsel geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, met als uitzondering de 

communicatie met het Radboud Sport Centrum.  

Als Mercurius erkennen wij hierbij verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Voor vragen naar aanleiding van deze verklaring kunt u zich altijd wenden 

tot het bestuur van Mercurius middels bovenstaande contactgegevens.  

Te verwerken persoonsgegevens 

Mercurius verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 

omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens 

die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Studentnummer/sportkaartnummer 

- Adresgegevens 

 

Doeleinden van de te verwerken persoonsgegevens 

 

Mercurius verwerkt uw persoonsgegevens met als doel het behoud van een overzichtelijk 

ledenbestand, welke op zijn beurt bijdraagt aan de communicatie met het Radboud Sport 

Centrum, het innen van de contributie, het onder de aandacht brengen van de nieuwsbrief e.d. 

en het aankondigen van evenementen.  
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De grondslagen 

 

De grondslag voor het verwerken van bovengenoemde persoonsgegevens rust bij de 

toestemming die leden hebben gegeven.  

 

Deze toestemming is gegeven uit vrije wil, is ondubbelzinnig, schriftelijk dan wel mondeling 

gegeven, en naar aanleiding van een goede informatievoorziening vanuit Mercurius.   

 

In afwezigheid van de toestemming, geldt dat de persoonsgegevens als grondslag het 

‘gerechtvaardigde belang’ kennen. Het is voor Mercurius van noodzakelijk belang dat de 

vereniging er een adequaat ledenbestand op na kan houden. Dit doet geen afbreuk aan de 

subsidiariteit en de proportionaliteit.  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Mercurius is op generlei wijze betrokken bij de verwerking van bijzondere en/of gevoelige 

persoonsgegeven.  

Geautomatiseerde besluitvorming 

Mercurius neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 

genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een natuurlijk persoon 

tussen zit.  

Hoe lang Mercurius persoonsgegevens bewaart 

Mercurius bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarbij hanteren wij in beginsel de duur 

van het lidmaatschap als termijn. Slecht in uitzonderlijke omstandigheden (men denke aan 

doorlopende financiële verplichtingen) zal Mercurius de gegevens voor langere tijd bewaren.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

Mercurius verstrekt in beginsel niet aan derden, slechts aan het Radboud Sport Centrum 

worden persoonsgegevens verstrekt teneinde het verkrijgen van subsidie. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mercurius 

en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Mercurius een 

verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een 

verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 

verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 

persoonsgegevens sturen naar bestuur@nswv-mercurius.nl. Om er zeker van te zijn dat het 
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verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het 

verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de 

strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer 

(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker 

binnen vier weken, op uw verzoek. Mercurius wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid 

heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Mercurius neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bestuur@nswv-mercurius.nl. 

 


