
Privacyverklaring Juridisch Steunpunt 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op het Juridisch Steunpunt van de Groninger 

Studentenbond. In deze verklaring leest u hoe het Juridisch Steunpunt uw gegevens verzameld en 

hoe er mee omgegaan wordt. Er wordt uitgelegd waar we uw gegevens opslaan en met welke 

doelen we dat doen. Daarnaast staan uw rechten ook in deze privacyverklaring vermeld. 

 

Wat is het Juridisch Steunpunt? 

Het Juridisch Steunpunt is een werkgroep van de Groninger Studentenbond en geeft juridisch 

advies over zaken die te maken hebben met alle rechtsgebieden, met uitzondering van het 

huurrecht.  

 

Het bestuur vertegenwoordigt de Groninger Studentenbond en is verantwoordelijk voor het 

Juridisch Steunpunt. 

De contactgegevens van het bestuur: 

Telefoonnummer: 050 – 363 4581 

E-mail: bestuur@groningerstudentenbond.nl 

Adres: Muurstraat 16, 9712 EN Groningen 

Kvk nummer: 40023167 

 

De contactgegevens van het Juridisch Steunpunt: 

Telefoonnummer: 050 – 363 4675. 

Adres: Muurstraat 16, 9712 EN Groningen 

E-mailadres: steunpunt@groningerstudentenbond.nl 

 

Wanneer verzamelen wij uw gegevens? 

Als u contact opneemt met het Juridisch Steunpunt voor rechtshulp ontstaat er een 

inspanningsovereenkomst om niet. De persoonsgegevens worden dan verwerkt, omdat ze 

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene 

Verordening Persoonsgegevens). De overeenkomst om niet bestaat uit het geven van gratis 

juridisch advies, zonder dat daar iets voor tegenover staat. 

 

Waarom verzamelen wij uw gegevens en welke gegevens verzamelen wij? 

Wij verzamelen uw gegevens om u te voorzien van een goed juridisch advies. De gegevens die wij  

opslaan zijn uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en de feiten en omstandigheden met 

betrekking tot uw zaak. Daarnaast gebruiken we uw gegevens om een beter inzicht te krijgen in de 

onderwerpen waarover wij de meeste zaken krijgen, zodat we daar rekening mee kunnen houden 

bij het organiseren van trainingen en onze promotie daarop kunnen aanpassen. Dit betekent dat 

wij het juridisch onderwerp van uw zaak opslaan in onze database. Ook gebruiken wij de gegevens 

om inzicht te krijgen in de onderwerpen en onderwijsinstellingen waarover wij de meeste zaken 

binnenkrijgen, zodat de Groninger Studentenbond daar actie op kan ondernemen. En we 

gebruiken wij de gegevens om juridische kennis uit eerdere zaken te raadplegen. 
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Na afloop van het behandelen van de zaak, ontvangt u van ons een evaluatieformulier, waarin u 

kunt aangeven of u tevreden bent met ons advies en nog eventuele verbeterpunten voor ons hebt.  

 

Wie ontvangen uw gegevens? 

Alle medewerkers van het Juridisch Steunpunt van de Groninger Studentenbond zullen uw 

gegevens ontvangen. Daarnaast zullen uw gegevens terecht komen op de mailserver van Gmail 

van Google Inc. Als u via Facebook contact met ons opneemt, zullen die gegevens ook bij 

Facebook terecht komen.  

 

Soms is het handiger dat wij de zaak overdragen aan een andere partij, zoals onze huisadvocaat. 

Als dit het geval is, zullen we u eerst om toestemming vragen om de gegevens te delen met de 

andere partij.  

 

Hoelang slaan wij uw gegevens op? 

De persoonsgegevens worden aan het begin van ieder collegejaar vernietigd. Ook heeft u het 

recht de persoonsgegevens op verzoek in te zien, te laten wijzigen en te laten vernietigen. Dit 

verzoek kan worden ingediend door te bellen of te mailen naar het bestuur van de Groninger 

Studentenbond of naar het Juridisch Steunpunt. 

 

Verplichte gegevens 

Als u uw gegevens niet aan ons wilt verstrekken, betekent dit dat wij uw zaak ook niet kunnen 

behandelen. Het is voor ons noodzakelijk dat wij uw naam, e-mailadres en de feiten en 

omstandigheden van uw zaak op kunnen slaan, om u te voorzien van een juridisch advies. 

 

Welke rechten heeft u? 

1. Recht op inzage: u heeft het recht om ten alle tijde de gegevens op te vragen die wij 

van u opgeslagen hebben. Dit kan door middel van een email te sturen of te bellen naar 

het Juridisch Steunpunt of naar het bestuur van de Groninger Studentenbond.  

  

2. Recht op rectificatie: kloppen uw gegevens niet met wat wij opgeslagen hebben of zijn 

uw gegevens veranderd? Dan mag u dit laten weten aan ons en zullen wij het voor u 

aanpassen. 

   

3. Recht op overdracht: stapt u over naar een andere partij, dan heeft u het recht om aan 

ons te vragen of wij uw gegevens over te dragen aan de andere partij.  

 

4. Recht op het indienen van een klacht: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Telefoonnummer van de Autoriteit Persoonsgegevens: 

0900-2001201. Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. 

  



5. Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: als u niet langer wilt dat wij uw 

gegevens opgeslagen hebben, mag u dit bij ons aangeven en zullen wij uw gegevens 

vernietigen. 

 


