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Privacyverklaring Medisch Biologen 
Vereniging Mebiose 

 

De Medisch Biologen Vereniging Mebiose (M.B.V. Mebiose) gevestigd aan de Hamburgerstraat 27, 
3512NP te Utrecht, is verantwoordelijk voor het opslaan en verwerken van persoonsgegevens zoals 
beschreven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 
 
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken u in deze 
privacyverklaring helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze 
gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het 
belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 
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Medisch Biologen Vereniging Mebiose 
 
De M.B.V. Mebiose is sinds 1986 de studievereniging van de opleiding Biomedische Wetenschappen aan 
de Universiteit Utrecht. De M.B.V. Mebiose is een van de grotere studieverenigingen van Utrecht met 
ongeveer 800 leden. De M.B.V. Mebiose zet zich in voor verbeteringen in het onderwijs, maar ook voor 
gezelligheid. Zo verzorgt de M.B.V. Mebiose de boekverkoop aan studenten, waarbij de M.B.V. Mebiose 
korting verschaft op boeken, en worden er activiteiten voor carrièreoriëntatie georganiseerd. Daarnaast 
biedt de M.B.V. Mebiose de leden ook ontspanning en gezelligheid.  
 
Er zijn situaties waarin uw gegevens door de M.B.V. Mebiose verzameld worden. Het is daarom goed dat 
u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover 
gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door de M.B.V. 
Mebiose, neem dan gerust contact op. 
Namen bestuurders: Sabina Jašarević, Tessa Vreeman, Myrthe Versteijnen, Geerte Koster, Dave Lifka, 
Ruben Siemerink. 
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Persoonsgegevens die worden verwerkt 
 

De M.B.V. Mebiose kan uw persoonsgegevens die hieronder vermeld staan verwerken op het moment 
dat u de M.B.V. Mebiose hier toestemming voor heeft gegeven. 
 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens (Adres, Postcode, Plaats) 
- E-mailadres, zowel student e-mailadres, als uw persoonlijke e-mailadres 
- Foto 
- Studie (Bachelor of Master) 
- Jaar van starten bij de opleiding Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht 
- IBAN 
- Telefoonnummer 

 

Met welk doel en op basis waarvan verwerkt de M.B.V. Mebiose 
gegevens 
 

De M.B.V. Mebiose verwerkt persoonsgegevens wanneer hier een wettelijke grondslag voor is. De 
wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en 
publiekrechtelijke taak. 
 
Het versturen van nieuwsbrieven, verenigingsbladen en andere correspondentie 
De M.B.V. Mebiose stuurt via e-mail en per post nieuwsbrieven, verenigingsbladen en andere 
correspondentie. Deze zijn gericht op kennisdeling. Als u voor 2018 bent begonnen met de opleiding 
Biomedische Wetenschappen, dan zijn uw gegevens via de opleiding Biomedische Wetenschappen aan 
de Universiteit Utrecht ontvangen door M.B.V. Mebiose. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel zijn 
gevraagd om u aan te melden. Als u zich in 2018 hebt aangemeld, dan heeft u hiervoor een formulier 
ingevuld waarin alle voorwaarden staan vermeld van het gebruik van persoonsgegevens door de M.B.V. 
Mebiose.  
 
Het verwerken van gegevens in het jaarboek en smoelenboek, mits hier toestemming voor gegeven is 
De M.B.V. Mebiose maakt jaarlijks een jaarboek en smoelenboek. Deze gegevens worden alleen 
geplaatst in het jaarboek en smoelenboek als hier actief toestemming voor is gegeven. Het jaarboek 
wordt uitgedeeld aan de studenten van Biomedische Wetenschappen. In het jaarboek wordt 
teruggekeken op de activiteiten georganiseerd door de M.B.V. Mebiose. De volgende gegevens van alle 
leden van de M.B.V. Mebiose staan in het jaarboek: de voor- en achternaam, e-mailadres en een foto. 
Het jaarboek wordt gearchiveerd door de M.B.V. Mebiose en uitgedeeld aan de leden. De M.B.V. 
Mebiose kan na verspreiding van de jaarboeken niet rekening houden met eventuele verdere 
verspreiding. De jaarboeken van voor het jaar 2018 bevatten van ieder lid de voor- en achternaam, het 
adres, het e-mailadres, het startjaar van studeren en een foto.  
Het smoelenboek wordt uitgedeeld aan alle eerstejaars Biomedische Wetenschappen studenten, met als 
doel de medestudenten te leren kennen. In het smoelenboek staan de volgende gegevens: voor- en 
achternaam en een foto van alle eerstejaars Biomedische Wetenschappen studenten.  
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Het sturen van incasso’s en betalen van declaraties 
De M.B.V. Mebiose gebruikt, indien hier toestemming voor is gegeven, de International Bank Account 
Number (IBAN) van de leden van de M.B.V. Mebiose. Deze IBAN verkrijgt de M.B.V. Mebiose als er een 
machtiging of declaratieformulier wordt ingevuld of als hier om is gevraagd. De formulieren die worden 
ingevuld, worden gearchiveerd voor maximaal zeven jaar, evenals de verwerkte machtigingen en 
overboekingen.  
 
Het verkrijgen van donateursgegevens 
De M.B.V. Mebiose gebruikt de adresgegevens van de eerstejaars Biomedische Wetenschappen 
studenten voor het eenmalig sturen van een brief naar de ouders van deze studenten. In deze brief 
wordt aan de ouders gevraagd of zij donateur willen worden van de M.B.V. Mebiose. Er wordt gevraagd 
om de naam en adresgegevens, als ervoor wordt gekozen om te doneren. Wanneer ervoor wordt 
gekozen om te doneren, dan vraagt de M.B.V. Mebiose om uw adresgegevens. De adresgegevens 
worden gebruikt voor het versturen van herinneringsbrieven en voor het verzenden van ons 
verenigingsblad de ‘Tight Junction’ die elke donateur ontvangt. Wanneer het donateurschap wordt 
opgezegd, dan zullen er geen herinneringsbrieven en het verenigingsblad meer verzonden worden.  
 
Het verzamelen van gegevens aan de hand van bezoekers op de website 
Websitebezoeken worden anoniem geanalyseerd om de website van de M.B.V. Mebiose te kunnen 
optimaliseren. De gegevens die de site bijhoudt zijn bijvoorbeeld informatie over de duur van het 
websitebezoek of de veel bezochte pagina’s. De site valt onder het domein van one.com. ‘One.com’ 
hanteert ook een privacybeleid, deze is te vinden op: https://www.one.com/nl/info/privacy-beleid  
 
Het maken van foto’s tijdens activiteiten 
De M.B.V. Mebiose maakt op door haar georganiseerde activiteiten foto’s. Deze foto’s worden door een 
selecte groep mensen gemaakt die hiervoor gevraagd zijn. Het selecteren van de foto’s gebeurt door de 
ab Actis, Tessa Vreeman. De foto’s worden geplaatst op de sociale media van de M.B.V. Mebiose. 
Wanneer u het niet eens bent met foto’s die geplaatst zijn op de site, dan heeft u het recht om dit aan te 
geven bij de ab Actis en zullen de foto’s van de sociale media verwijderd worden.  
 

Wie ontvangen de gegevens van de M.B.V. Mebiose 
 
De M.B.V. Mebiose verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 
 
Uw gegevens worden, indien hier actieve toestemming voor is verleend, gedeeld met de bedrijven 
waarmee wij een gebruikersovereenkomst hebben. Dit zijn MailChimp (deze ontvangen uw studenten e-
mailadres voor het versturen van de Mebio-mail, de nieuwsbrief van de M.B.V. Mebiose) en one.com (de 
host van de website van de M.B.V. Mebiose, zie Het verzamelen van gegevens aan de hand van 
bezoekers op de website).  
 
Alle gegevens die de M.B.V. Mebiose heeft verkregen van u, worden bewaard achter een 
beveiligingsportaal van het Universitair Medisch Centrum Utrecht netwerk. Hierdoor kan alleen het 
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bestuur van de M.B.V. Mebiose de persoonsgegevens inzien, tenzij u actief toestemming verleent om 
(een deel van) uw gegevens te delen met derden. 
 

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen door de M.B.V. Mebiose 
 

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door de M.B.V. Mebiose, zo lang u lid bent van de 
M.B.V. Mebiose, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de hierboven genoemde 
activiteiten, tenzij de M.B.V. Mebiose toestemming heeft van u de gegevens te bewaren of als de M.B.V. 
Mebiose op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren. 
 
De M.B.V. Mebiose zal alle persoonsgegevens die zij bezit bewaren tot het moment dat deze gegevens 
onnodig zijn. Dit kan zijn in het geval dat degene geen lid meer is van de M.B.V. Mebiose of zijn 
donateurschap beëindigt, tenzij er actief is aangegeven dat de M.B.V. Mebiose deze gegevens mag 
behouden. Dit wil zeggen dat de gegevens worden verwijderd op het moment dat een lid afstudeert aan 
een Master van de ‘Graduate School of Life Sciences’ of na de Bachelor Biomedische Wetenschappen 
geen Master van de ‘Graduate School of Life Sciences’ gaat volgen. 
 

Beveiliging van de gegevens door de M.B.V. Mebiose 
 
De M.B.V. Mebiose neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Daarnaast zal ieder persoon waarvan de gegevens zijn gelekt, worden ingelicht op het 
moment dat er een datalek optreedt. 
 
Harde schijven zijn beveiligd en worden in kluizen bewaard. Documenten op computers worden achter 
een inlogportaal bewaard. Persoonsgegevens op papier worden in een afgesloten ruimte bewaard. Voor 
al deze locaties voor het opslaan van gegevens geldt dat alleen het bestuur van de M.B.V. Mebiose 
toegang hiertoe heeft. 
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of 
indien u meer informatie wenst te krijgen over de beveiliging van de door de M.B.V. Mebiose 
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op door te mailen naar mebiose@umcutrecht.nl of 
een bestuurslid aan te spreken. 
 

Recht op inzage 
U hebt het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij de M.B.V. Mebiose vastgelegd en 
bewaard worden. Dit kan door contact op te nemen met de M.B.V. Mebiose via 
mebiose@umcutrecht.nl. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. 
 
Recht op rectificatie 
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren 
door de M.B.V. Mebiose.  
  

mailto:mebiose@umcutrecht.nl
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Recht op wissen van gegevens 
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij de M.B.V. Mebiose vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het 
laten wissen van uw gegevens. 
 
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 
Wilt u niet dat de M.B.V. Mebiose uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het 
gebruik van uw persoonsgegevens door de M.B.V. Mebiose. 
 
Recht op het indienen van een klacht 
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat de 

M.B.V. Mebiose niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap  
 
Het gebruik maken van deze rechten kan via mebiose@umcutrecht.nl onder toezending van een kopie 
van uw ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID bewijsnummer en BSN 
onleesbaar zijn gemaakt. 

Plichten van de M.B.V. Mebiose omtrent het gebruik van de gegevens 
 

De M.B.V. Mebiose verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Uw gegevens 
zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de 
minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is 
bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden 
aangeleverd, kan de M.B.V. Mebiose de betreffende dienst niet aanbieden. 
 
Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met de M.B.V. Mebiose met anderen dan de 
hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar 
eerst uw toestemming voor worden gevraagd.  
 
De M.B.V. Mebiose behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, 
dan wel wanneer de M.B.V. Mebiose dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch 
verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de M.B.V. Mebiose te beschermen. Daarbij 
trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

 

Contactgegevens 
 
Naam:     Medisch Biologen Vereniging Mebiose 
E-mailadres:    mebiose@umcutrecht.nl    
KvK-nummer:    40480861 
Vestigingsadres:   Universiteitsweg 100 (Stratenum, str.0.314c)  
Postcode vestigingsadres: 3584 CG Utrecht 
Tel.nr. vestigingsadres:  088-7568953 
Postadres:    Hamburgerstraat 27  
Postcode postadres:  3512 NP Utrecht  
Tel.nr. postadres:  030-2382931 
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