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1 Inleiding

D it document is door de PrivacyCommissie opgesteld als een korte, makkelijker leesbare
samenvatting van het privacybeleid van Thor. Hierdoor kunnen er kleine verschillen zijn

met het volledige beleid. Kijk daarom in het geval van problemen of onenigheid altijd in het
volledige privacybeleid voor de meest complete en accurate versie van het privacybeleid van
Thor.
Dit document is kortom slechts een service aan onze leden en geen vervanging van het
document waarin het volledige beleid staat uiteengezet. Aan dit privacystatement kunnen dan
ook geen rechten worden ontleend. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, kun je deze
stellen bij het Bestuur in Flux 6.184 of via privacy@thor.edu.

2 Algemene rechten
Zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedereen
waarvan wij gegevens bewaren bepaalde rechten, waaronder de belangrijkste:
• Je mag alle persoonsgegevens opvragen die Thor van je bewaart
• Je mag je persoonsgegevens laten wijzigen
• Je mag eisen dat bepaalde persoonsgegevens niet meer gebruikt worden
• Je mag eisen dat Thor je persoonsgegevens verwijdert.

2.1 Verwijdering persoonsgegevens
Aan het gebruik maken van je recht om persoonsgegevens te laten verwijderen of het gebruik
hiervan te beperken kunnen consequenties vastzitten, omdat sommige gegevens essentieel zijn
voor bepaalde activiteiten. De consequenties die vastzitten aan het verwijderen van gegevens
staan hieronder vermeld:
• Naam, e-mailadres, postadres, taal, geboortedatum: Verliezen van lidmaatschapsstatus
• Studentennummer: Verliezen van status als gewoon lid (je kunt nog wel in aanmerking

komen voor een bijzonder lidmaatschap).
Ook bij inschrijvingen voor activiteiten kunnen er consequenties zijn als je gegevens niet invult
of deze laat verwijderen:
• Geslacht, generatie (jaarlaag), geboortedatum: Je kunt mogelijk bij bepaalde activiteiten

zoals studiereizen niet deelnemen
• Allergieën, etensvoorkeuren: Er zal geen rekening gehouden worden met deze beperkingen

bij activiteiten waar voor eten gezorgd wordt
• Nationaliteit, documentnummer paspoort: Bij enkele excursies (vooral naar bedrijven

gelieerd aan Defensie) kun je niet deelnemen.
Om gebruik te maken van deze rechten kun je contact opnemen met het Bestuur in Flux
6.184 of via privacy@thor.edu. Om misbruik te voorkomen is het noodzakelijk om je hierbij
te identificeren met (een kopie van) een wettelijk geldig legitimatiebewijs. We zullen altijd
uiterlijk binnen een maand reageren. In principe worden er geen kosten berekend, maar in
uitzonderlijke gevallen kan conform de geldende wetgeving een vergoeding worden gevraagd.
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2.2 Uitzonderingen
2.2.1 Financiële gegevens
Thor is wettelijk verplicht om haar financiële administratie 7 jaar te bewaren. Alle persoons-
gegevens die hierin staan vallen hier ook onder; wij mogen dus niet voldoen aan verzoeken
om die gegevens te verwijderen of aan te passen. Persoonsgegevens die buiten de financiële
administratie staan kunnen in dit geval wel verwijderd worden.

2.2.2 Media
Thor neemt op veel van haar activiteiten beeldmateriaal op. Wij doen dit met als doelstelling
de verslaggeving van activiteiten binnen onze vereniging. Wij zijn daarom niet verplicht om
foto’s of video’s te verwijderen.
Mocht je desondanks graag willen dat een bepaalde foto of video van onze site verwijderd
wordt, kun je dit verzoeken in een e-mail naar het Bestuur (privacy@thor.edu) of de FotoCom-
missie (fotoco@thor.edu). In vrijwel alle gevallen zullen wij aan dit verzoek voldoen.
Als je op een activiteit liever niet gefotografeerd wordt, geef dit dan ter plekke aan bij de
dienstdoende fotograaf. Deze kan dan zoveel mogelijk met deze wens rekening houden.

3 Gegevens
Thor slaat persoonsgegevens van je op. In het geval van leden is dit:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Postadres
• Taal
• Studentennummer
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• Generatie
• Beginstudie (EE/AU).

De bovenste twee hiervan bewaren wij ook na opzegging van het lidmaatschap.
Van deelnemers aan activiteiten worden ten minste de volgende persoonsgegevens opgeslagen:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres.

Afhankelijk van de activiteit kan hier het volgende bij komen:
• Leeftijd
• Geslacht
• Studentnummer
• Allergieën
• Etensvoorkeuren
• Nationaliteit
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• Documentnummer paspoort.
Van begunstigers worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Postadres
• Rekeningnummer.

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 heb je het recht om deze gegevens te laten verwijderen of
aanpassen. Zoals in datzelfde hoofdstuk beschreven kunnen daar echter consequenties aan
zitten.

4 Systemen
Thor heeft een aantal systemen waarin persoonsgegevens staan opgeslagen:
• Ledenbestand: alle gegevens die wij van leden bewaren, zoals vermeld in hoofdstuk 3
• Financiëel bestand: alle financiële transacties van Thor, inclusief alle persoonsgegevens

die hiermee direct verband houden, worden hier opgeslagen.
• Website: naast de gebruikersaccounts worden hier ook de gegevens van activiteitinschrij-

vingen opgeslagen, als deze via de site gedaan zijn. Verder staan er foto’s, video’s en
quotes van leden op onze site. Vanwege de zwaarder wegende rechten van personen onder
de 16 jaar kunnen alleen personen boven de 16 een websiteaccount krijgen.

• Fileserver: hier worden persoonsgegevens die nodig zijn voor activiteiten opgeslagen.
• Aliassenbestand: er worden e-mailaliassen aangemaakt voor de e-mailadressen van com-

missieleden.
• Backup: Thor heeft een off-site backup waar onder andere alle bovenstaande gegevens

versleuteld staan opgeslagen.

4.1 Social Media
Thor maakt gebruik van social media zoals Facebook, LinkedIn, Instagram en YouTube.
Het kan gebeuren dat hier persoonsgegevens zoals foto’s, films of verhalen op geplaatst
worden. Mocht je willen dat iets dergelijks verwijderd wordt kun je dit bij het Bestuur
(privacy@thor.edu) aangeven. We zullen in vrijwel elk geval aan een dergelijk verzoek voldoen

5 Dataverwerkers
Er zijn bij Thor enkele groepen personen die bij persoonsgegevens kunnen. Welke groepen bij
welke gegevens kunnen staat in Tabel 1 vermeld.
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Naam
E-mailadres
Postadres
Taal
Studentennummer
Geslacht
Telefoonnummer
Generatie
Geboortedatum
Beginstudie
Allergieën
Etensvoorkeuren
Nationaliteit
Documentnummer paspoort
Rekeningnummer
Foto’s
Video’s
E-mailaliassen
Quotes

Tabel 1: Toegang tot persoonsgegevens
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6 Correspondentie
Wij sturen, naast incidentele communicatie, soms mails en post naar onze leden. Dit is onder
andere:
• ALV-uitnodigingen
• Verjaardagsmail
• Het faculteitstijdschrift “Connecthor”
• Nieuwsbrief
• Direct mailings.

Met uitzondering van de ALV-uitnodigingen en noodzakelijke incidentele communicatie zullen
wij je nooit zonder expliciete toestemming (reclame)mails sturen. Bij dergelijke mails is altijd
het mogelijk om je weer uit te schrijven door middel van de link die onderaan de mail vermeld
staat.

7 Beveiliging
Al onze (persoons)gegevens worden opgeslagen in een versleutelde omgeving, waarin niet
meer personen dan noodzakelijk toegang hebben. Personen worden voorbereid tot het omgaan
met privacygevoelige gegevens voordat ze deze toegang krijgen.
Mocht er desondanks iets misgaan zal dit worden afgehandeld door het Bestuur of indien nodig
de Expertcommissie. Als je zelf achter een datalek of ander beveiligingsrisico komt, kun je
dit aan de Expertcommissie doorgeven zoals beschreven in het document "Guidelines Ethical
Hacking,"dat te vinden is op de website.

8 Persoonsgegevens naar derde partijen
Wij delen met zo min mogelijk derde partijen je gegevens. We zullen bijvoorbeeld nooit je
gegevens verkopen aan een bedrijf; eventuele mailings zullen altijd door ons worden verstuurd.
Organisaties waar wij je persoonsgegevens aan verstrekken zijn:
• TU/e: om te controleren of je nog studeert aan de faculteit. Ook van deelnemers aan de

introductieweek worden gegevens gedeeld.
• Overheid/Justitie: als zij ons daar met een wettelijk bevel toe verplichten.

9 Registratielijsten
We maken gebruik van een aantal registratielijsten om wangedrag binnen de vereniging te
bestrijden. Dit zijn:
• Kroegverbod: als je wangedrag vertoont in Het Walhalla, zoals vandalisme of vechten,

mag je niet meer in het de kroeg komen.
• Personæ non grata: als je je misdraagt binnen de vereniging of je facturen niet betaalt

ben je niet meer welkom bij Thor en haar activiteiten.
• Zwarte lijst voor intro-ouders: als je je als intro-ouder misdraagt mag je in de toekomst

geen intro-ouder meer worden.
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• Zwarte lijst voor excursies en lunchlezingen: bij wangedrag bij deze activiteiten (bijvoor-
beeld herhaaldelijk niet op komen dagen) mag je hier niet meer aan meedoen.

• Zwarte lijst voor declaraties: bij het meermaal indienen van matige declaraties kan het
Bestuur hier sancties op leggen.

• Zwarte lijst voor voertuigen: bij wangedrag bij het gebruik van voertuigen kan het Bestuur
ervoor kiezen leden niet meer voertuigen te laten gebruiken namens Thor.

10 Vragen en klachten
Vragen of klachten over privacy bij of het privacybeleid van Thor of haar onderdelen kunnen
altijd gesteld worden aan het Bestuur via privacy@thor.edu. Er wordt altijd zo spoedig mogelijk,
uiterlijk binnen een maand, gereageerd. Afhandeling van vragen dan wel klachten kan langer
duren in vakantieperiodes.
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