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Het doel van stichting AFLAS is om alumni van de bachelor Liberal Arts & Sciences van de
Universiteit Utrecht in een gezamenlijk netwerk te verbinden. Dit vindt plaats via het
organiseren van verschillende activiteiten en het verspreiden van vragen, verzoeken en
vacatures uit het netwerk, in het netwerk. De verspreiding van informatie gebeurt middels
de e-mail en berichten op verschillende social media (in ieder geval LinkedIn en Facebook).

Welke gegevens verzamelen we en waarom?
We verzamelen gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de taken die bijdragen aan
het doel van stichting AFLAS. In de gegevens die we verzamelen maken we onderscheid
tussen twee soorten leden: leden en vrienden.
Leden zijn alumni van de bachelor Liberal Arts & Sciences. Schrijf je je in als lid dan
verzamelen we naam, adres, telefoonnummer, e-mail, studierichting, cohort, afstudeerjaar
en de verwachte vervolgopleiding of werk.
Vrienden (contributanten) zijn leden van AFLAS en andere mensen die de stichting steunen
middels een vrijwillige financiële jaarlijkse bijdrage. Van vrienden verzamelen we de
volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, IBAN en de relatie tot Liberal Arts
& Sciences.

Waarvoor worden gegevens gebruikt?
Naam, adres, telefoonnummer en e-mail worden gebruikt om informatie uit het netwerk,
uitnodigingen voor AFLAS activiteiten en updates middels een nieuwsbrief te verspreiden
onder leden.
Studierichting, cohort, afstudeerjaar, de verwachte vervolgopleiding of werk en relatie tot
Liberal Arts & Sciences worden gebruikt om een beeld te vormen van het ledennetwerk om
informatie gericht verspreiden onder de leden.
Het IBAN verzamelen we om de vrijwillige jaarlijkse bijdrage aan AFLAS middels een
automatisch incasso te innen. Dit automatisch incasso gebeurt via de bankrekening van
USLAS ATLAS; NL09 TRIO 0338 6452 09. De gegevensverwerking hiervoor wordt altijd gedaan
door een bestuurslid van AFLAS. Wanneer het automatisch incasso plaatsvindt, wordt
middels de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Verder geven wij geen gegevens door aan derden en bewaren gegevens gedurende het
bestaan van de stichting en zolang deze nodig zijn voor het uitvoeren van de taken ten
behoeve van het doel van de stichting.
Welke rechten heeft u?
Contact met de stichting verloopt altijd via het e-mail adres: info@aflas.nl.
1. Recht op inzage: u heeft te allen tijde het recht om een kopie van de gegevens die wij van
u hebben te ontvangen.
2. Recht op rectificatie: u heeft te allen tijde het recht om onjuiste gegevens die wij hebben
te laten wijzigen.
3. Recht op beperking van gegevens: u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de manier
waarop wij uw gegevens gebruiken. Wij zullen dan per direct stoppen met het gebruik van
uw gegevens zodat het in lijn is met uw wensen. Mochten we vermoeden dat de gegevens
van u onjuist zijn, zullen wij deze niet gebruiken voordat deze zijn gecorrigeerd.
4. Recht op verwijdering: u heeft te allen tijde recht om de gegevens die wij van u hebben te
laten verwijderen door ons.
5. Recht om te klagen: u heeft het recht om klachten in te dienen bij de Nederlandse
Privacycommissie. Contact informatie: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30,
2594 AV Den Haag. Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. Website:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

