Privacyverklaring STV Cuculum
STV Cuculum, gevestigd te Leiden, opgericht op 1 augustus 2010, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Rijnsburgerweg 37C 2334 BG Leiden
Emailadres: bestuur@cuculum.nl
Website van Cuculum: https://www.cuculum.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cuculum verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw lidmaatschap van de vereniging en uw
bereidheid deze gegevens daartoe te verstrekken. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Geboortedatum;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• Noodtelefoonnummer;
• E-mailadres;
• Woonadres;
• Status als student;
• Lichamelijke beperkingen;
• Allergieën;
- Studierichting: deze informatie kan gecontroleerd worden door bepaalde fondsen. Om in
aanmerking te komen voor bepaalde fondsen moet een bepaald percentage van de leden in Leiden
wonen of in Leiden studeren.
- Naam universiteit/hogeschool: deze informatie kan gecontroleerd worden door bepaalde fondsen.
Om in aanmerking te komen voor bepaalde fondsen moet een bepaald percentage van de leden in
Leiden wonen of in Leiden studeren.
- Studeert sinds: deze informatie kan gecontroleerd worden door bepaalde fondsen. Om in
aanmerking te komen voor bepaalde fondsen moet een bepaald percentage van de leden in Leiden
wonen of in Leiden studeren.
- Allergieën: dit wordt aan de kookcommissie (KooCie) en de repetitieweekendcommissie (RWC)
doorgegeven om rekening te houden met dieetwensen tijdens het bereiden van maaltijden.
- Lichamelijke beperkingen: dit wordt aan de regisseurs doorgegeven. Lichamelijke beperkingen
kunnen invloed hebben op het repetitieproces. Als de beperkingen van tevoren bekend zijn, kan er
rekening mee gehouden worden.
- Overige feiten (zoals dyslexie): dit wordt doorgegeven aan de regisseurs. Dyslexie kan het lastiger
maken om tekst snel op te lezen of zonder fouten te leren. Een regisseur kan hier rekening mee
houden als het van tevoren bekend is. AD(H)D kan het lastig maken voor een speler om zich voor
lange tijd te concentreren. Een regisseur kan hier rekening mee houden bij het plannen van de
repetitie. Als een speler iets heeft waardoor hij/zij niet altijd even goed kan meedoen dan is het
handig voor de regisseur om dit te weten zodat hij/zij hierop kan inspelen.

- Vragen over eerdere theater-, dans-, zang-, bewegingservaring: dit wordt doorgegeven aan de
regisseurs. Eerdere ervaring kan doorslaggevend zijn voor de regisseurs om iemand wel of niet te
kiezen tijdens de open repetitie. Daarbij is het een handig overzicht gedurende het jaar om te zien
welke spelers welke kwaliteiten kunnen bieden binnen het stuk.
- Commissies: dit gebruikt het bestuur om een indicatie te krijgen van de commissie-interesse dat
jaar. Dit helpt bij het goed kunnen vormen van commissies.
Hieronder vallen tevens foto’s en/of videomateriaal, die tijdens door Cuculum georganiseerde
activiteiten worden gemaakt. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Cuculum verwerkt gegevens die de gezondheid van de leden betreffen. Deze worden verwerkt
omdat de activiteiten van Cuculum niet mogelijk of zwaarder kunnen zijn voor leden met bepaalde
gezondheidsklachten. Het bestuur wil de mogelijkheid hebben preventief te kunnen handelen
wanneer deze gezondheidsklachten een risico kunnen vormen voor een betreffend lid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Cuculum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Naam: dit wordt bekendgemaakt aan de leden en het bestuur zodat mensen weten hoe ze elkaar
moeten aanspreken.
- Geboortedatum: dit wordt in de courant en in de almanak geplaatst die gelezen wordt door de
leden van Cuculum. Leden kunnen elkaar op deze manier feliciteren op hun verjaardag.
- Telefoonnummer: dit wordt gebruikt om een verenigings-appgroep te maken. Hierin kunnen alle
leden elkaars nummer zien en elkaar bereiken via de telefoon. Zo kunnen ook commissieleden leden
benaderen over bijvoorbeeld betalingen of ze kunnen leden aansporen naar de activiteit te komen.
Het bestuur gebruikt het telefoonnummer om updates te kunnen geven over de vereniging en
vragen te kunnen stellen aan leden.
- Noodtelefoonnummer: het bestuur gebruikt dit nummer alleen in geval van nood. Als er iets
misgaat bij een lid, kan er contact opgenomen worden met bijvoorbeeld een van de ouders.
- Emailadres: dit wordt gebruikt door het bestuur om updates te geven over de vereniging en vragen
aan leden te stellen. Commissies gebruiken de emailadressen om te vragen of mensen zich willen
inschrijven voor activiteiten en om geld te vragen voor de activiteiten.
- Woonadres: deze informatie kan gecontroleerd worden door bepaalde fondsen. Om in aanmerking
te komen voor bepaalde fondsen moet een bepaald percentage van de leden in Leiden wonen of in
Leiden studeren. Daarbij kan het bestuur post sturen naar de leden
- Allergieën: dit wordt aan de kookcommissie (KooCie) en de repetitieweekendcommissie (RWC)
doorgegeven om rekening te houden met dieetwensen tijdens het bereiden van maaltijden.
- Lichamelijke beperkingen: dit wordt aan de regisseurs doorgegeven. Lichamelijke beperkingen
kunnen invloed hebben op het repetitieproces. Als de beperkingen van tevoren bekend zijn, kan er
rekening mee gehouden worden.
- Overige feiten (zoals dyslexie): dit wordt doorgegeven aan de regisseurs. Dyslexie kan het lastiger
maken om tekst snel op te lezen of zonder fouten te leren. Een regisseur kan hier rekening mee
houden als het van tevoren bekend is. AD(H)D kan het lastig maken voor een speler om zich voor

lange tijd te concentreren. Een regisseur kan hier rekening mee houden bij het plannen van de
repetitie. Als een speler iets heeft waardoor hij/zij niet altijd even goed kan meedoen dan is het
handig voor de regisseur om dit te weten zodat hij/zij hierop kan inspelen.
- Het delen van foto’s en videomateriaal aan de leden van Cuculum, die tijdens door Cuculum
georganiseerde activiteiten zijn gemaakt, voor het plaatsen in de Courant, sociale media en op de
website.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Cuculum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waar uw gegevens voor worden verzameld. Zo lang u lid bent van de vereniging bewaart de
vereniging uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden uit het ledenbestand verwijderd bij:
- Het aflopen van het lidmaatschap;
- Royement;
- Overlijden
Indien u uw lidmaatschap niet voort wil laten zetten, zal Cuculum contact met u opnemen om u de
optie te bieden om in het ledenbestand van oud leden te worden opgenomen.

Delen van persoonsgegevens met derden Cuculum
Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. Cuculum verstrekt persoonsgegevens aan derden
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij
een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cuculum gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Sociale Media
Op Facebook en Instagram laten wij als organisatie zien wat voor activiteiten de vereniging doet. We
plaatsen foto’s en video’s op Facebook en Instagram. We gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s.
Bij inschrijving vragen wij u expliciet akkoord te gaan met het gebruik van foto’s en videomateriaal.
Indien u gepubliceerde foto’s of videomateriaal van u verwijderd wilt hebben, neem dan contact met
ons op via bestuur@cuculum.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Cuculum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent
dat u bij Cuculum een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij beschikken,
naar een ander, door u genoemde organisatie, door te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van
uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
bestuur@cuculum.nl. Cuculum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in

te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cuculum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op het bestuur van de vereniging via bestuur@cuculum.nl.

