
 
  

 
Privacyverklaring Medisch Biologen Vereniging Mebiose 
 

1. Wie zijn wij? 
 
1.1. De Medisch Biologen Vereniging Mebiose (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 studievereniging in 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. M.B.V. Mebiose is een zelfstandige organisatie en 
kent haar eigen privacybeleid met bijbehorende privacyverklaring. Deze 
privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 

1.2. Het bestuur van de M.B.V. Mebiose is verantwoordelijk voor de naleving van dit 
privacybeleid en legt hierover verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.  

1.3. De namen van de bestuurders zijn: Lotte de van der Schueren, Casper van Hugten, 
Eva Dekker, Merel Goedkoop, Tijs Grakist en Robin Schuijlenburg. De 
contactgegevens van de M.B.V. Mebiose vind je onderaan de pagina en onderaan de 
privacyverklaring. 

2. Voor welke doeleinden gebruiken we jouw persoonsgegevens? 
• Het versturen van digitale post zoals mails vanuit het bestuur, commissies en de 

ledenmail 
• NAW-gegevens (zie 4.1) voor het versturen van papieren post zoals het 

verenigingsblad ‘Tight Junction’ 
• Financiële administratie, waaronder het sturen van incasso’s en betalen van declaraties 
• Persoonlijk contact via e-mail of telefoon 
• Publicatie van foto’s, uitsluitend na expliciet verkregen toestemming 
• Account voor het ledenbestand  
• Het bijhouden van het ledenbestand 
• Het verwerken van gegevens in het jaarboek en smoelenboek 

 
3. Van wie worden persoonsgegevens verzameld?  
Voor de hierboven genoemde doeleinden verzamelen wij persoonsgegevens van onze leden, 
van donateurs en van bezoekers van haar website. 

 
 
4. Welke persoonsgegevens verzamelt de M.B.V. Mebiose? 
 

  
 



 
  

 
1. Persoonsgegevens van leden 

• NAW-gegevens (volledige naam en volledige adres- en woongegevens) 
• Geboortedatum (dag, maand, jaar); 
• Geslacht; 
• E-mailadres; 
• Telefoonnummer; 
• Studie (Bachelor of Master); 
• Jaar van starten bij de opleiding Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit 

Utrecht; 
• Betalingsgegevens (naam + IBAN); 
• Indien je een functie bekleed in commissies, werkgroepen, gezelschappen, 

gennootschappen of het bestuur; 
• (Pas-)foto 

 
2. Persoonsgegevens van donateurs 

• Naam (volledige naam); 
• Adres (volledig postadres); 
• E-mailadres; 
• Bedrag van bijdrage; 
• Betalingsgegevens; 
• Jaar van inschrijving. 

 
3. Incidenteel verzamelde persoonsgegevens 

Naast bovengenoemde gegevens kan er door commissies voor specifieke activiteiten om extra 
gegevens worden gevraagd, bijvoorbeeld dieetvoorkeuren. Deze gegevens worden uitsluitend 
gebruikt na jouw expliciete toestemming en worden niet gearchiveerd, gedeeld of gebruikt 
voor een ander doeleinde dan dat doel waartoe de verleende toestemming strekt. 
 

4. Waarom mogen wij jouw gegevens verwerken 
Wij mogen je gegevens verwerken omdat je een overeenkomst met ons sluit of wilt sluiten. In 
de meeste gevallen is dat ter uitvoering van je lidmaatschap. We mogen je gegevens ook 
verwerken, omdat wij daar toestemming voor hebben, of wij dit op grond van de wet mogen 
of moeten doen.  
 

5. Ledenbestand 
 
5.1. Het bestuur heeft inzicht in de gegevens van alle leden en oud-leden. 
 
5.2. Leden hebben een eigen account in het ledensysteem waarmee zij hun eigen gegevens 

kunnen inzien en bewerken. De ab Actis, Casper van Hugten, heeft inzicht in deze 
wijzigingen. Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van het lidmaatschap.  

 
 

  
 



 
  

 
5.3. Het is de verantwoordelijkheid van de leden om hun eigen gegevens actueel te houden 

door ze zelf aan te passen of wijzigingen per mail door te geven aan de ab Actis. 
 
5.4. Bij uitschrijving worden alle gegevens van het uitschrijvende lid uit het ledenbestand 

verwijderd, behoudens wettelijke verplichtingen om persoonsgegevens te bewaren en 
behoudens opname van de persoonsgegevens in het archief. Dit laatste gebeurt alleen 
met toestemming van het oud-lid. Deze toestemming kan op elk moment ingetrokken 
worden. Het lid wordt hiervan op de hoogte gesteld door de ab Actis. 

 
6. Fotomateriaal 

 
6.1. Tijdens activiteiten kunnen er foto’s worden gemaakt door de bestuursleden en door 

leden van de werkgroep ‘Kanonshot’, een selecte groep mensen die hiervoor gevraagd 
zijn. 

 
6.2. De M.B.V. Mebiose is niet verantwoordelijk voor foto’s die door leden op 

persoonlijke titel worden gemaakt. Wel zijn wij verantwoordelijk voor foto’s die door 
onze leden worden gemaakt met als doel die op naam van de M.B.V. Mebiose te 
publiceren. Onderstaande bepalingen hebben geen betrekking op foto’s die op 
persoonlijke titel door leden zijn gemaakt. 

 
6.3. Wij maken foto’s van leden tijdens evenementen van de M.B.V. Mebiose. De foto’s 

worden geplaatst op de website van de M.B.V. Mebiose en kunnen worden geplaatst 
op de sociale media van de M.B.V. Mebiose. Wij mogen dit doen, omdat wij daar een 
gerechtvaardigd belang bij hebben. 

 
6.4. Als je bezwaar hebt tegen de publicatie van een specifieke foto dan kun je daar 

bezwaar tegen maken. Dit kan je aangeven bij de ab Actis. Deze zal je bezwaar in 
behandeling nemen en je informeren over het besluit. Als je bezwaar wordt afgewezen 
zal hierbij schriftelijk het gerechtvaardigd belang van de vereniging vermeld worden. 

 
6.5. Foto’s van leden worden, behalve bij een publicatie in de zin van 6.3, niet gedeeld met 

derden zonder toestemming van alle leden op de foto’s. 
 

7. Cookies 

 
Op onze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het 
bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het 
apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de 
webbrowser op het apparaat. 

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt, waarbij informatie 

 
  

 



 
  

 
op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle 
technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), om: 

A. De functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te 
beschermen (technische of functionele cookies) 

B. Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan te verbeteren (analytics 
cookies) 

C. Het voor jou mogelijk te maken om een pagina te liken of delen via social media 
(social media cookies) 

De HTTP cookie-instellingen op onze website kunnen worden ingesteld op 'Toestaan cookies' 
om je de beste surfervaring te geven. Door de cookies te accepteren, ga je voor 12 maanden 
akkoord met de HTTP cookie-instellingen. 
 

Verwijderen van cookies 

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde 
periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw websitebezoek meer registeren. De 
HTTP cookies op onze website hebben een houdbaarheidsdatum van één jaar. Je kunt er ook 
voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is 
verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van je browser raadplegen. 

 

8. Hoe lang worden gegevens bewaard? 

We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de hierboven genoemde 
doeleinden te bereiken. Sommige gegevens moeten wij volgens de wet wel langer bewaren. 

• Je persoongegevens worden bewaard totdat je geen lid meer bent van de M.B.V. 
Mebiose of je 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. Wanneer je erom vraagt, zal 
de M.B.V. Mebiose je gegevens verwijderen. 

• Je ontvangt onze nieuwsbrief met updates totdat je je weer afmeldt, dan worden jouw 
gegevens van de abonneelijst verwijderd. 

• Jouw betalings- en factuurgegevens worden zeven jaar bewaard. Dat is de wettelijke 
bewaartermijn van de Belastingdienst. 

• De jaarboeken en smoelenboeken worden van alle jaren gearchiveerd door de M.B.V. 
Mebiose. 

 

9. Verstrekken van gegevens aan bedrijven of instellingen  

Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, 
behalve als dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren, wij hier een 
 

  
 



 
  

 
gerechtvaardigd belang bij hebben of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de 
politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). De volgende derden verwerken je 
persoonsgegevens: 

• Microsoft Access: het administratiesysteem dat wordt gebruikt voor het ledenbestand 
• Davilex: het boekhoudprogramma 
• MailChimp: deze ontvangen je studenten e- mailadres voor het versturen van de 

Mebio-mail, de nieuwsbrief van de M.B.V. Mebiose 
• One.com: de host van de website van de M.B.V. Mebiose 

 
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 bestuur van de M.B.V. Mebiose de persoonsgegevens inzien, tenzij je actief 
toestemming verleent om (een deel van) je gegevens te delen met derden. 
 

10.      Jouw rechten  

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens: 

• Je kunt ons verzoeken om inzage te krijgen in de gegevens die we van jou verwerken 
• Je kunt ons vragen om jouw gegevens naar een derde partij te sturen 
• Je kunt ons verzoeken om jouw gegevens te verbeteren of te verwijderen wanneer je 

gegevens niet kloppen of niet (meer) relevant zijn 
• Je kunt ons vragen de gegevensverwerking te beperken 
• Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking 
• Je kunt je toestemming intrekken 

Je kunt een verzoek tot uitoefening van een van deze rechten indienen door contact met ons 
op te nemen via mebiose@umcutrecht.nl. Om te voorkomen dat we gegevens bewerken van 
de verkeerde persoon, kunnen we je vragen om je te identificeren. Wij zullen binnen vier 
weken reageren op jouw verzoek. 

Op grond van de AVG heb je daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de 
toezichthouder op privacygebied, dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt daarvoor 
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 
11.      Overige bepalingen  

11.1. Ieder lid, in het bijzonder ieder bestuurs- en commissielid, is zelfstandig 
verantwoordelijk voor het op verantwoorde wijze verwerken en delen van 
persoonsgegevens.  

11.2. Voor al het bovenstaande geldt dat het bestuur en alle commissieleden desgevraagd 
verantwoording afleggen aan de Algemene Ledenvergadering en de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
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11.3. Op onze website zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot onze 
studievereniging behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met 
betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij 
adviseren je daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze 
partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid 
rond het gebruik van persoonsgegevens. 

11.4. Heb je naar aanleiding van deze informatie specifieke vragen over deze 
privacyverklaring of ons privacybeleid? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt 
hiervoor de contactgegevens op onze website gebruiken of een bericht sturen aan 
mebiose@umcutrecht.nl . 

 

5. Contact 
 
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 

 

Privacyverklaring 
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15-07-2019. De M.B.V. Mebiose 
behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de 
privacyverklaring. 
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