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Over ASCI
ASCI staat voor Academisch Studenten Comité Informatiekunde. Het is een
studievereniging voor studenten van de bachelor Informatiekunde en de master Information
Science aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze privacy policy is geschreven om je inzicht
te geven in welke gegevens wij hebben, met welk doel we deze verzamelen en hoe we met
je gegevens omgaan en waar je terecht kunt met vragen.

Aanmelden
Aanmelden bij ASCI kan op de website. Wij vragen hiervoor je studentnummer, voornaam,
achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en
je IBAN. Deze gegevens worden verzameld met het doel om je toe te voegen aan het
ledenbestand. Hierdoor heeft het bestuur voldoende mogelijkheden om je te bereiken. Ook
zijn de gegevens nodig voor informatievoorziening. Dit gebeurt via een maandelijkse
nieuwsbrief en bij het promoten van activiteiten. Deze informatievoorziening gebeurt
uitsluitend via e-mail en WhatsApp. Foto’s die gemaakt worden op activiteiten worden
uitsluitend gedeeld onder de leden van de vereniging.
De IBAN is nodig voor de jaarlijkse contributie, je geeft bij het aanmelden toestemming om
deze jaarlijks af te laten schrijven. Alle eerder genoemde gegevens zijn alleen zichtbaar voor
bestuursleden. De voornamen, achternamen, e-mailadressen en telefoonnummers zijn ook
zichtbaar voor leden van de websitecommissie en degene die de website host. Op termijn
gaat het hele ledenbestand over naar de website, dan zal alle informatie alleen daarop te
vinden zijn voor bestuursleden. Je gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij daar
een wettelijk bevel voor is.
Om je gegevens te wijzigen, kun je een e-mail sturen naar bestuur@ascigroningen.nl en je
gegevens worden dan zo snel mogelijk aangepast. Je kunt ook terecht op dit e-mailadres
om de gegevens die we van je hebben op te vragen.
Dit document is voor het laatst gewijzigd op 02-05-2018.

