Registerverklaring Groninger Studentenbond
Organisaties
Groninger Studentenbond
Het bestuur vertegenwoordigt de Groninger Studentenbond.
De contactgegevens van het bestuur:
Telefoonnummer: 050 – 363 4581
E-mailadres: bestuur@groningerstudentenbond.nl
Adres: Muurstraat 16, 9712 EN Groningen
Kvk nummer: 40023167.
Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS)
Telefoonnummer: 050 – 363 4657
E-mailadres: cuos@rug.nl
Adres: Muurstraat 16, 9712 EN Groningen
Politie Groningen
Telefoonnummer: 0900 – 8844
Adres: Rademarkt 12, 9711 CV Groningen
Gemeente Groningen
Telefoonnummer: 14 050
Adres: Gedempte Zuiderdiep 98, 9711 HL Groningen
Doelen
Bestuur
a.
Het versturen van de nieuwsbrief.
b.
Het versturen van informatieve mails, over ALV’s en activiteiten.
c.
Het versturen van het opinieblad Nait Soez’n.
d.
Het incasseren van de contributie.
e.
Het incasseren van kosten voor activiteiten.
f.
Het verzamelen van de gegevens om door te sturen naar derden, voor het verkrijgen
van subsidie.
g.
Het informeren van mensen die hebben meegedaan met een onderzoek, of ze
eventueel een prijs hebben gewonnen.
Meldpunt Overlast Verhuurdersgedrag
a.
Het in kaart brengen van de problemen rondom verhuurders in Groningen
b.
Het verzamelen van gegevens van verhuurders waarover klachten binnenkomen
c.
Het eventueel ondersteunen van de huurders, die problemen ervaren met
verhuurders, in het zoeken naar een oplossing.
d.
Het doorsturen van de klachten naar de gemeente Groningen en de politie, zodat zij
eventueel actie kunnen ondernemen tegen de verhuurder.
Juridisch Steunpunt
a.
Cliënten adviseren over juridische problemen die zij hebben.
b.
Inzicht krijgen in de onderwerpen waarover de meeste zaken binnenkomen, zodat
daar rekening mee kunnen houden bij het organiseren van trainingen.
c.
Inzicht krijgen in de onderwerpen en verhuurders waarover de meeste zake
binnenkomen, zodat daar actie op kan worden ondernomen door de GSb.
d.
Het bereiken van de cliënt door het versturen van een evaluatieformulier, na
behandeling van de zaak.
e.
Om de promotie te kunnen aanpassen voor meer zaken.
f.
Om juridische kennis uit eerdere zaken te raadplegen.

Huurteam
a. Cliënten adviseren over juridische problemen die zij hebben.
b. Inzicht krijgen in de onderwerpen waarover de meeste zaken binnenkomen, zodat
daar rekening mee gehouden kan worden bij het organiseren van trainingen.
c. Inzicht krijgen in de onderwerpen en verhuurders waarover de meeste zaken
binnenkomen, zodat daar actie op kan worden ondernomen door de GSb.
d. Het bereiken van de cliënt door het versturen van een evaluatieformulier, na
behandeling van de zaak.
e. Om de promotie te kunnen aanpassen voor meer zaken.
f. Om juridische kennis uit eerdere zaken te raadplegen.
Doelgroep personen
Er worden gegevens verzameld van cliënten van het Juridisch Steunpunt en het Huurteam.
Ook worden gegevens verzameld van de leden van de Groninger Studentenbond. Daarnaast
worden gegevens van de huurders die een klacht indienen via de Meldpunt Overlast
Verhuurdersgedrag en de gegevens van verhuurders/makelaars waar de klachten overgaan,
verzameld.
Welke gegevens?
De volgende gegevens worden verwerkt:
 Naam
 Adres
 E-mailadres
 Geboortedatum
 Telefoonnummer
 IBAN
 Studentnummer
Het bestuur
Het bestuur verwijdert de gegevens van leden na afloop van het lidmaatschap. De gegevens
van klachten die binnenkomen via het MOV worden verwijdert na afloop van het collegejaar.
Huurteam en Juridisch Steunpunt
Het Huurteam en het Juridisch Steunpunt verwijderen de gegevens na afloop van het
collegejaar.
Met wie delen wij de gegevens?
De gegevens met betrekking tot de leden worden gedeeld met het Centraal
Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties, voor het verkrijgen van subsidie voor de
Groninger Studentenbond.
De gegevens met betrekking tot de klachten die binnenkomen via het Meldpunt Overlast
Verhuurders, worden gedeeld met de gemeente Groningen en de Politie Groningen.
Het delen van gegevens met deze derde partijen zijn gebaseerd op
verwerkingsovereenkomsten, gesloten tussen de Groninger Studentenbond en deze partijen.
De persoonsgegevens worden alleen met andere partijen gedeeld, indien de betrokkene hier
toestemming voor geeft.
Bescherming
De e-mailadressen en de harde schijf waar de gegevens op te vinden zijn, worden beveiligd
met een wachtwoord, dat elk half jaar wordt veranderd.

Daarnaast worden de gegevens, die worden gestuurd aan derden, beveiligd met een
wachtwoord.

