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PRIVACY POLICY EN COOKIE BELEID 
 

1. Wie zijn wij? 

Wij zijn het hoc tempore bestuur van Amsterdams Damesdispuut KLEITO. Als dispuut horen wij 
bij studentenvereniging S.V.A.A. Nomen Non Magnum est (S.V.A.A. NoNoMes) te Amsterdam. 
Amsterdams Damesdispuut KLEITO is financieel onafhankelijk van studentenvereniging S.V.A.A. 
NoNoMes. Tevens worden alle (persoons)gegevens van de leden van Amsterdams 
Damesdispuut KLEITO niet met studentenvereniging S.V.A.A. NoNoMes gedeeld. 
Studentenvereniging S.V.A.A. NoNoMes zal het bestuur van Amsterdams Damesdispuut KLEITO 
soms om persoonsgegevens vragen van de leden van Amsterdams Damesdispuut KLEITO ten 
behoeve van het organiseren van activiteiten, zoals bij het gala de persoonsgegevens voornaam 
en achternaam van de leden van Amsterdams Damesdispuut KLEITO. De persoonsgegevens 
van de leden van Amsterdams Damesdispuut KLEITO worden slechts gedeeld met 
studentenvereniging S.V.A.A. NoNoMes indien hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door 
de betreffende leden van Amsterdams Damesdispuut KLEITO.   
 
In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, 
doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, 
kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij 
van u verwerken. 

 

2. Wij weten dat uw privacy belangrijk is voor u 

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te 
beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van 
gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

In deze Privacy Policy leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke 
doeleinden wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens 
kunnen worden doorgegeven. Verder bevat deze Privacy Policy belangrijke informatie over uw 
rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan 
deze Privacy Policy zorgvuldig door te lezen.   

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn deze Privacy Policy te wijzigen. De meest recente versie van 
deze Privacy Policy is beschikbaar op onze website: www.kleito-amsterdam.nl. Wij raden u aan 
deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de 
meest recente versie van deze Privacy Policy aan u op te sturen.  

Attentie: Door gebruik te maken van onze diensten en onze website en door uw 
persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens 
op de in deze Privacy Policy beschreven wijze worden verwerkt. Opmerking: dit betekent niet uw 
‘toestemming’ voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw 
persoonsgegevens niet op basis van uw toestemming, tenzij specifiek aangegeven.  
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3. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens? 

In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van alle leden van Amsterdams 
Damesdispuut KLEITO, bezoekers van onze website (www.kleito-amsterdam.nl), ontvangers van 
onze e-mails (damesdispuutkleito@gmail.com en/of quaestor.kleito@gmail.com en/of 
reunistenbestuur.kleito@gmail.com en/of kleitosint@gmail.com en/of kleito.valentijn@gmail.com 
en/of foto.kleito@gmail.com en/of familiedagcie.kleito@gmail.com en/of 
groencie.kleito@gmail.com en/of borrelrondes.kleito@gmail.com en/of kleito.webcie@gmail.com 
en/of januaricie.kleito@gmail.com) en deelnemers aan evenementen en personen die telefonisch 
contact met ons opnemen. 

 

4. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens over u?  

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:  

- direct van u wanneer iemand die niet lid is van Amsterdams Damesdispuut KLEITO zich 
fysiek dan wel via sociale media aanmeldt voor een activiteit; 

- direct van u wanneer u telefonisch contact met ons opneemt; 

- direct van u wanneer u een van onze websites bezoekt, waaronder informatie die u aan 
ons verstrekt via contactformulieren op een van onze websites; 

- door contact op te nemen met bedrijven en/of andere instanties voor het organiseren van 
activiteiten en het kopen van producten en/of diensten; 

- op andere wijze, bijvoorbeeld wanneer u een van onze websites bezoekt, via het gebruik 
van cookies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  Laatste update: januari 2021                             Pagina 3 van 18 
 

5. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden  
 gebruiken wij uw persoonsgegevens?  

Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij 
deze gegevens gebruiken en welke juridische grondslag wij hiervoor hanteren.  

Tabel 1: persoonsgegevens, doelen en wettelijke grondslagen 

Persoonsgegevens:  Doelen en grondslagen: 

Uw identificatie en contactgegevens: 

- Voornaam; 
- Tussennaam of tussennamen; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- Adres; 
- Land; 
- Telefoonnummer;  
- E-mailadres; 
- Bankrekeningnummer; 
- Tenaamstelling bij 

bankrekeningnummer. 

- Voor de debiteuren- en 
crediteurenadministratie; 

- Voor het versturen van uitnodigingen 
voor evenementen, zoals de Dies; 

- Voor het versturen van 
(verjaardags)kaarten; 

- Voor het versturen van babybadjassen; 
- Voor het versturen van 

geboortekaartjes; 
- Voor het versturen van 

afstudeerbadjassen; 
- Voor het versturen van e-mails. 

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische 
grondslagen: 

- Uw toestemming; 
- De uitvoering van een overeenkomst; 
- Gerechtvaardigd belang. 
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6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?  

In sommige gevallen zullen wij uw identificatie en contactgegevens met derde partijen delen, 
zoals het online boekhoudsysteem Conscribo. Personeel van Conscribo heeft alleen toegang tot 
persoonsgegevens, indien hier van te voren toestemming voor is gegeven door Damesdispuut 
KLEITO, of op het moment dat dit om technische redenen zoals het oplossen van fouten in het 
systeem noodzakelijk is. Zie bijlage 2 (Verwerkingsovereenkomst Conscribo online 
boekhouden) voor meer informatie.  

Wij baseren de verstrekking van uw identificatie en contactgegevens aan deze derden op uw 
toestemming.U heeft op ieder moment het recht om u toestemming in te trekken. U kunt dit 
doen door contact met ons op te nemen via damesdispuutkleito@gmail.com.   

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derde partijen die zijn gevestigd buiten de 
Europese Unie.  

Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen 
wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een 
verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw 
persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens 
worden vastgelegd). 

 

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?   

Amsterdams Damesdispuut KLEITO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is 
voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt (zoals 
beschreven in hoofdstuk 5 hierboven) dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Alleen 
indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te 
verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere 
perioden bewaren.  

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien: 

- Blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen 
worden ontvangen); 

- Uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u 
de toestemming intrekt; 

- de grondslag op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te 
vervallen, bijvoorbeeld indien u geen lid meer wilt zijn of geroyeerd wordt van Amsterdams 
Damesdispuut KLEITO;  

- de wettelijke bewaartermijnen voor het bewaren van uw persoonsgegevens zijn verlopen.  
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8. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?  

De beveiligingsmaatregelen van het boekhoudsysteem Conscribo kunt u vinden in bijlage 2, 
artikel 5. Alleen het hoc tempore bestuur en het hoc tempore reünistenbestuur van Amsterdams 
Damesdispuut KLEITO hebben toegang tot de persoonsgegevens in Conscribo. Alleen het hoc 
tempore bestuur van Amsterdams Damesdispuut KLEITO mag (persoons)gegevens aanpassen 
en/of toevoegen in Conscribo. Het hoc tempore reünistenbestuur kan slechts de 
(persoons)gegevens van de leden van Amsterdams Damesdispuut KLEITO inzien in Conscribo.  

Wij hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om 
een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico's die we hebben 
geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, 
ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, 
opgeslagen of anderszins verwerkt. Derhalve sturen wij e-mails met uw e-mailadres in de ‘bcc’ 
(blind carbon copy, oftewel blinde kopie). Dit houdt in dat uw e-mailadres niet zichtbaar is voor de 
andere ontvanger(s) van de betreffende e-mail.     

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date 
houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele 
wijzigingen in uw persoonsgegevens, zoals een wijziging van uw contactgegevens, door een mail 
te sturen naar damesdispuutkleito@gmail.com. Indien u reünist bent, kunt u een mail sturen naar 
reunistenbestuur.kleito@gmail.com.  

 

9. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen? 

U heeft (onder omstandigheden) het recht:  
 

- op informatie en inzage van uw gegevens; 
- op verbetering van persoonsgegevens; 
- op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’); 
- op beperking van de verwerking; 
- van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; 
- uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-

leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) 
overdragen. 

 
Voor meer informatie over deze rechten en de omstandigheden waaronder u deze rechten kunt 
uitoefenen, zie bijlage 1.   

Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. 
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10. Gebruik van cookies en social media plug-ins 

Wij gebruiken cookies en sociale media plug-ins op onze website. Cookies zijn kleine 
informatiebestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel 
via uw browser.  

De social media plug-ins maken het mogelijk om u aan de hand van uw social media profiel te 
herkennen en om bepaalde gegevens (zoals uw identificatie- en contactgegevens en uw 
profielfoto) te importeren. Zij maken het eveneens mogelijk om social media (LinkedIn, Twitter, 
Facebook) ‘share’ knoppen te gebruiken. Meer informatie hieromtrent kunt u terugvinden in het 
Privacy Policy van uw social media diensten. Indien u geen verbinding wenst te maken met uw 
social media profiel, dient u zich hiervoor af te melden voordat u onze websites en/of web-
toepassingen gebruikt. 

Sommige van deze cookies en social media plug-ins zijn essentieel om de websites en/of web-
toepassingen te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere 
gebruikservaring te bieden. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de 
website en/of web-toepassingen niet of niet optimaal werken waardoor u niet langer een optimale 
gebruikservaring zal genieten. 

Onze website (www.kleito-amsterdam.nl) inclusief sociale media plug-ins wordt gemaakt middels 
www.wix.com/. Wix gebruikt cookies voor de volgende belangrijke redenen: 

- Om de bezoekers en klanten een geweldige ervaring te bieden. 
- Om de prestaties, werking en effectiviteit van het Wix-platform te monitoren en 

analyseren. 
- Om ervoor te zorgen dat ons platform veilig te gebruiken is. 

Zie tabel 2 voor een overzicht van de cookies die wij gebruiken op onze website.  
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Tabel 2: cookies, doeleinden en bewaartermijnen. 

Naam van cookie Type cookie Doel van de cookie Bewaar- en/of 
gebruikstermijn 

XSRF-TOKEN Essentieel Beveiliging Alleen gedurende 
sessie 

hs Essentieel Beveiliging Alleen gedurende 
sessie 

SSR-caching Essentieel Wordt gebruikt om 
het systeem aan te 
geven van waaruit de 
site is weergegeven 

1 minuut 

_wixCIDX Essentieel Wordt gebruikt voor 
systeembewaking en 
foutopsporing 

3 maanden 

_wix_browser_sess Essentieel Wordt gebruikt voor 
systeembewaking 
en/of foutopsporing 

Alleen gedurende 
sessie 

consent-policy Essentieel Wordt gebruikt voor 
cookiebannerparame
ters 

12 maanden 

TS* Essentieel Wordt gebruikt om 
redenen van 
veiligheid en 
fraudebestrijding 

Alleen gedurende 
sessie 

bSession Essentieel Wordt gebruikt voor 
het meten van de 
systeemeffectiviteit 

30 minuten 

fedops.logger.sessio
nld 

Essentieel Wordt gebruikt voor 
het meten van 
stabiliteit en 
effectiviteit 

12 maanden 

svSession Essentieel Wordt gebruikt in 
verband met 
gebruikersaanmeldin
g 

2 jaar 

_wixUIDX Technisch Wordt gebruikt door 
de hostingprovider 
die het starten van 
een sessie en 
navigatie door een 
specifiek web 
mogelijk maakt, en 
informatie en verkeer 
op een website 

4 maanden 
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verzamelt, zoals duur 
en locatie 

wixClient Technisch Wordt gebruik voor 
systeemfunctionaliteit 

30 minuten 
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11. Hoe beheert / verwijdert u deze cookies?  

Alle grote internetbrowsers bieden de mogelijkheid om de cookies die geïnstalleerd zijn op uw 
computer of mobiele toestel te beheren.  

Indien u niet wilt dat onze websites cookies plaatsen op uw computer kunt u deze gemakkelijk 
beperken of wissen door uw mobiele- of browserinstellingen aan te passen. U kunt uw mobiele of 
browserinstellingen ook zo instellen dat u telkens een melding krijgt wanneer u een cookie 
ontvangt op uw computer of toestel, zodat u kunt beslissen of u deze cookie wenst te accepteren 
of niet.  

Wij merken op dat wanneer u bepaalde cookies uitschakelt waarvan wij gebruik maken, de 
mogelijkheid bestaat dat bepaalde onderdelen van onze website en/of web-toepassingen niet of 
niet optimaal werken waardoor u niet langer een optimale gebruikservaring zal genieten.  

 

12. Contact 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent deze Privacy Policy of de 
verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen 
via damesdispuutkleito@gmail.com.   
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Bijlage 1: Uw rechten. 
 

Recht op informatie en 
recht op inzage van uw 
gegevens 

U kan ons verzoeken om meer informatie betreffende onze 
verwerkingsactiviteiten en over de gegevens die we over u 
bijhouden.  

Recht op verbeterign van 
onjuiste of onvolledige 
gegevens 

U kan ons verzoeken om onjuiste of onvolledige 
persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen.  

Recht op verwijdering van 
uw persoonsgegevens 
(‘recht om vergeten te 
worden’) 

Op schriftelijk verzoek, zullen wij uw persoonsgegevens wissen: 

● indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor 
zij zijn verzameld of verwerkt; of 

● indien de verwerking uitsluitend gebaseerd was op uw 
toestemming; of 

● indien u redelijke gronden heeft om bezwaar te maken tegen 
de verwerking van uw persoonsgegevens; of 

● indien de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of 
● indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te 

voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Bij wijze van uitzondering, kunnen wij weigeren om uw gegevens 
te wissen (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en 
informatie te kunnen uitoefenen; (ii) om een wettelijke verplichting 
na te komen; of (iii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing 
van een rechtsvordering.  

Recht op beperking van 
de verwerking 

U heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen 
indien één van de volgende situaties van toepassing is: 

● gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid 
van de persoonsgegevens te controleren, indien deze betwist 
wordt; of  

● indien u ons hierom verzoekt, in plaats van de verwijdering 
van de gegevens; of  

● indien wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, 
maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of 
onderbouwing van een rechtsvordering; of 

● wanneer u bezwaar gemaakt heeft tegen een verwerking die 
gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen.  
  

Recht van bezwaar tegen 
de verwerking van uw 
persoonsgegevens 
(kosteloos) 

U heeft te allen tijde het recht om omwille van uw specifieke 
situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens die gebaseerd is op onze “gerechtvaardigde 
belangenafweging”. In zulk geval zullen wij deze gegevens niet 
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langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden 
voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband 
houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een 
rechtsvordering. 

Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden voor direct 
marketingdoeleinden, heeft u te allen tijde het recht om hiertegen 
bezwaar te maken of uw toestemming terug in te trekken. U heeft 
ook het recht om niet te worden onderworpen aan profiling voor 
marketingdoeleinden. 

Recht op 
overdraagbaarheid van 
de gegevens 

In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens 
te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-
leesbare vorm, en heeft u het recht om die gegevens aan een 
andere verantwoordelijke over te dragen. Dit recht geldt:  

● indien de verwerking berust op de rechtsgrond van de 
toestemming of op de noodzakelijkheid voor de uitvoering 
van een contract; en 

● indien de verwerking via geautomatiseerde methodes wordt 
verricht.  
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Bijlage 2: Verwerkingsovereenkomst Conscribo online boekhouden. 
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