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GDPR voor de Gentse Studentenraad
(verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016)

Afdeling I

Algemene bepalingen

Gegevensverwerking overeenkomstig verordening 2016/679 gebeurt binnen de Gentse
Studentenraad onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur, dat die verantwoordelijkheid
eventueel kan delegeren aan een bepaald lid van het bestuur.
Betrokkenen kunnen, naargelang de bepalingen van volgende afdelingen, via een mail gericht aan
[…]@gentsestudentenraad.be vragen dat de persoonsgegevens van betrokkene worden ‘vergeten’.
De andere in de verordening voorziene rechten worden, afhankelijk van de relatie van de betrokkene
met de Gentse Studentenraad en de aard van de gegevens, uitgeoefend volgens hetgeen hierna
bepaald of bij gebrek daaraan, op de meest gepaste wijze.
Onafhankelijk van de aard van de gegevens, worden op simpel verzoek van de betrokkene de gegevens
verbeterd.

Afdeling II
Algemene vergaderingen, werkgroepen en dbvergaderingen
In de verslagen van een vergadering van de Gentse Studentenraad van welke aard ook, worden de
namen van de aanwezigen bijgehouden alsook, wanneer toepasselijk, de naam van de organisatie die
zij vertegenwoordigen.
Het opnemen hiervan in de verslagen is van belang voor de belangen van de vereniging, namelijk het
kunnen duiden van een ingenomen standpunt en het kunnen nagaan van welk lid van de vergadering
dat standpunt heeft ingenomen.1
Andere persoonsgegevens, zoals contactgegevens, worden enkel verzameld voor toevoeging aan de
gepaste mailinglijst en/of voor de toevoeging aan een overzicht met contactgegevens (zie volgende
afdeling). Wanneer dit gebeurt, wordt op het formulier waarin die gegevens worden ingevuld volgende
vermelding geplaatst:
“Door het invullen van dit formulier wordt toestemming verleent om de gegevens te verwerken
volgens het beleid van de Gentse Studentenraad en verordening 2016/679.”

Afdeling III

Overzicht met contactgegevens

Persoonsgegevens die worden verzameld om een overzicht van contactgegevens te maken of bij te
werken, worden niet langer dan drie academiejaren na het academiejaar waarin de gegevens werden
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Zie eveneens art. 9, 1, lid 1, f) van verordening 2016/679 en overweging 47 van diezelfde verordening.

verzameld, bewaard.2 Dit geldt niet voor gegevens van alumni, die slechts worden opgenomen na
toestemming van de betrokkenen.
Dergelijke gegevens mogen enkel met toestemming van de betrokkene worden verzameld en
verwerkt. De betrokkene kan ook op ieder moment de gegeven toestemming intrekken, waarop de
door de betrokkene aangeduide gegevens worden verwijderd.

Afdeling IV

Mailinglijsten

Iedereen opgenomen in een mailinglijst kan op ieder moment vragen verwijderd te worden uit de
mailinglijst.

Afdeling V
Enquêtes, bevragingen en gegevensverzameling
i.h.k.v. projecten en evenementen
Gegevens verzameld voor enquêtes, bevragingen ongeacht hun aard, projecten en evenementen
worden niet langer bewaard dan nodig.3
Bij het verzamelen van de gegevens wordt steeds duidelijk gecommuniceerd over de reden waarom
de gegevens verzameld worden.4
Gezien de korte duur die noodzakelijk is voor de verwerking van de gegevens, kan de betrokkene niet
vragen om ‘vergeten’ te worden.
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In het overzicht moet dan ofwel bijgehouden worden in welk academiejaar gegevens werden verzameld of
per academiejaar moet een overzicht gemaakt worden.
3
Na de verwerking moeten de gegevens dan ook uit het antwoordformulier verwijderd worden of moet het
gehele formulier verwijderd worden.
4
Bv.: wanneer het inschrijvingsformulier voor een evenement betreft, blijkt de reden uit de aard van het
formulier. Betreft het een enquête, kan het nodig zijn om antwoorden te kunnen individualiseren zodat dubbele
antwoorden vermeden kunnen worden.

