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1. Interne maatregelen 
1.1 Aanspreekpunt voor de gegevensbescherming 
Een aanspreekpunt voor de gegevensbescherming is aangesteld. In de periode van juni 2021 tot en met mei 2022 
is dit Nan Veninga, tevens Penningmeester. JFV Groningen heeft op dit moment geen functionaris 
gegevensbescherming aangesteld en is op grond van de AVG ook niet verplicht om een functionaris 
gegevensbescherming aan te stellen. 

 
Indien je vragen hebt over dit beleid omtrent verwerking persoonsgegevens of anderszins over de verwerking 
van jouw persoonsgegevens, mail dan naar privacy@jfvgroningen.nl. 

 

1.2 Actieve leden 
De actieve leden van de JFV zijn op de hoogte van de maatregelen die zij moeten naleven om aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming te voldoen. Jaarlijks wordt een informatiebijeenkomst met alle actieve leden 
georganiseerd, waarbij door het bestuur uitleg wordt gegeven over de manier van verwerking van 
persoonsgegevens door de JFV. De actieve leden van de JFV hebben een geheimhoudingsovereenkomst 
ondertekent en kunnen alleen gegevens inzien van hun eigen commissie. 

 

1.3 Privacyverklaring 
Een privacyverklaring is opgesteld. Deze verklaring is te raadplegen via de volgende link 
www.jfvgroningen.nl/privacy. 

 
1.4 Register inhoudende verwerking persoonsgegevens 
Een register inhoudende verwerking persoonsgegevens wordt bijgehouden. Een inventarisatie is uitgevoerd door 
de JFV en uitgevoerd door een juridisch adviesbureau. Bij de inventarisatie zijn de verwerkingsactiviteiten in kaart 
gebracht en daarnaast de gegevensstromingen. JFV Groningen heeft een goed overzicht gekregen van de 
activiteiten met persoonsgegevens. Door de inventarisatie is het verwerkingsregister volledig en effectief 
gemaakt. Het bestuur van de JFV is verantwoordelijk voor het bijwerken en aanvullen van dit register. 

 

1.5 Bestuur 
Het bestuur en het kandidaatsbestuur van de JFV bestaan uit zes bestuursleden. Het bestuur en het 
kandidaatsbestuur hebben toegang tot alle persoonsgegevens, die verwerkt worden binnen de JFV, met 
uitzondering van de persoonsgegevens als onder hoofdstuk 3.1 besproken. Het bestuur draagt zorg en 
verantwoordelijkheid voor juiste verwerking van persoonsgegevens door commissieleden en het 
kandidaatsbestuur. Het bestuur van de Juridische Faculteitsvereniging Groningen (hierna: JFV) is op de hoogte 
van de op de bestuursleden rustende verplichting om de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te 
leven. 
Voor de getroffen maatregelen om dit te garanderen wordt u verwezen naar het beleidsplan omtrent de 
verwerking van persoonsgegevens. 

 

In onderstaande tabel is uiteengezet welk bestuurslid voor de verwerking van persoonsgegevens van welke 
commissie verantwoordelijk is. 

 

Bestuurslid Verantwoordelijk verwerking door of ten behoeve 
van: 

Voorzitter Bestuurssollicitaties 
 Uitreiking cijferlijsten 
 Actieve leden 
 Kandidaatsbestuur 
 Commissiesollicitaties 

Vicevoorzitter Commissie Legal Experience 
 Congrescommissie 
 Symposiumcommissie 
 Westenborrel 
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 Oud-besturendag 

Secretaris Social Mediacommissie 
 In Casu redactie 
 Pubcommissie 
 Galacommissie 
 Kerstdiner 
 Administratie van leden en externen 

Penningmeester Introductiecommissie 
 Excursiecommissie 

Commissaris Carrière Bedrijven- en Instellingendagcommissie 
 Carrièrecommissie 
 Goede Doelencommissie 
 MyCareer 

Commissaris Studiefaciliteiten Eerstejaarscommissie 
 International committee 
 Kleine Reiscommissie 
 Commissie Studiefaciliteiten 
 JFV Studiewinkel 

 

1.6 Commissies 
Commissies hebben beperkt toegang tot persoonsgegevens. Hieronder volgt een tabel waarin wordt uiteengezet 
welke commissie voor de organisatie van welke evenement persoonsgegevens verwerkt. Commissies verwerken 
geen persoonsgegevens buiten hetgeen in deze tabel is opgenomen. De betreffende commissie verwerkt in ieder 
geval de voornaam, de achternaam, het geslacht, de geboortedatum, het e-mailadres, het mobiele nummer, het 
studentnummer, het startjaar van de studie en de afstudeerrichting van geïnteresseerden van een evenement 
waarvoor zij voor de organisatie verantwoordelijk zijn. In onderstaande tabel is tevens opgenomen welke extra 
persoonsgegevens worden verwerkt indien een student deelneemt aan een desbetreffend evenement. Per 
commissie is een bestuurslid verantwoordelijk voor correcte verwerking van persoonsgegevens door die 
commissie. 

 

Commissie Evenement of dienst Extra verwerking 
persoonsgegevens 

Verkrijging derden 
persoonsgegevens 

Bedrijven- en 
Instellingendagcommissie 

Bedrijven- en 
Instellingendag 

Eventueel curriculum 
vitae, diëetwensen en 
allergieën 

Advocatenkantoren, 
bedrijven, Genkgo B.V., 
instellingen, RCG 
Grafimedia, 
Orangebook, 

Carrièrecommissie Recruitment Tour Curriculum vitae, 
eventueel 
diëetwensen en 
allergieën 

Advocatenkantoren, 
bedrijven, Genkgo B.V., 
instellingen 

 Running Case Eventueel Curriculum 
vitae, diëetwensen en 
allergieën 

Advocatenkantoren, 
bedrijven, Genkgo B.V., 
instellingen 

 Skills Week Eventueel curriculum 
vitae 

Advocatenkantoren, 
bedrijven, Genkgo B.V., 
instellingen, RCG 
Grafimedia 

Commissie Legal Experience Legal Experience Curriculum vitae, 
motivatiebrief, 
cijferlijst, 
paspoortgegevens, 
dieetwensen, 
allergieën, ziekten, 
informatie omtrent 

Advocatenkantoren, 
bedrijven, Genkgo B.V, 
instellingen 



 

  de zorgverzekering en 
eventueel gegevens 
ter nadere 
identificatie 

 

Commissie Studiefaciliteiten Werving schrijvers en 
correctoren 
collegeaantekeningen en 
uittreksels en de verkoop 
zoals beschreven onder 
3.10 

  

 Tentamentrainingen  Genkgo B.V. 

Congrescommissie Groninger Juristen 
Congres 

Eventueel curriculum 
vitae, dieetwensen en 
allergieën 

Advocatenkantoren, 
bedrijven, Dutch 
Giraffe, Genkgo B.V., 
instellingen, RCG 
Grafimedia 

Eerstejaarscommissie StudieStartGroep 
Eerstejaarsdiner 

Dieetwensen en 
allergieën 

Genkgo B.V. 

 JFV Openingsfeest  Genkgo B.V. 

 Eerstejaarssymposium Voorkeuren 
studierichting 

Genkgo B.V. 

 Facultaire Introductiedag   

Excursiecommissie Dagexcursies (5 x) Eventueel gegevens 
ter nadere 
identificatie 

Genkgo B.V. 

Galacommissie EBF/JFV Kerstgala  Ticketkantoor 
 JFV X MARUG Festival  Genkgo B.V. 

Goede Doelencommissie Acties voor het goede doel 
(3 x) 

  

 Batavierenrace  Genkgo B.V., Stichting 
Batavierenrace 

In Casu redactie Publicatie juridisch 
magazine In Casu (5 x) 

 Dutch Giraffe, Genkgo 
B.V. 

  International Committee International Introduction 
Activity (2 x) 

Dieetwensen en 
allergieën 

Genkgo B.V. 

 Dagexcursies (2 x)  Genkgo B.V. 
 JFV Pub Lecture  Genkgo B.V. 
 Autumn Party  Genkgo B.V. 

Introductiecommissie JFV Wintersport  Husk.nl, Genkgo B.V. 

 Rechten Introductiedagen Dieetwensen, 
allergieën en ziekten 

Genkgo B.V. 

Pubcommissie Ouderejaarspubquiz  Genkgo B.V. 
 Eerstejaarspubquiz  Genkgo B.V. 
 Keyzerspelen  Genkgo B.V. 

Kleine Reiscommissie Reis naar Europese 
bestemming 

Dieetwensen, 
allergieën, ziekten, 
informatie omtrent 
de zorgverzekering en 
eventueel gegevens 
ter nadere 
identificatie 

Genkgo B.V., 

 Den Haag-reis Dieetwensen, 
allergieën, ziekten, 

Genkgo B.V. 



 

  informatie omtrent 
de zorgverzekering en 
eventueel gegevens 
ter nadere 
identificatie 

 

Social Mediacommissie Verantwoordelijk voor het 
vervaardigen van 
beeldmateriaal van alle 
evenementen van de JFV 

 Genkgo B.V. 

Symposiumcommissie JFV Symposium Eventueel curriculum 
vitae 

Advocatenkantoren, 
bedrijven, Genkgo B.V., 
instellingen, RCG 
Grafimedia 

 JFV Kroegcollege 
(minimaal 2 x) 

Eventueel curriculum 
vitae 

Advocatenkantoren, 
bedrijven, Genkgo B.V., 
instellingen 

 
 

2. Externe maatregelen 
2.1 Verwerkersovereenkomst 
Met Genkgo B.V. en Studystore zijn als verwerkers van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst 
gesloten. 

 

2.2 Derden 
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken en opslaan in onze opdracht, maken wij afspraken om te zorgen 
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De JFV blijft verantwoordelijk 
voor deze verwerkingen. 

 
De JFV verstrekt jouw gegevens aan de volgende derden: 
(a) Advocatenkantoren; 
(b) Bedrijven; 
(c) Instellingen; 
(d) Leveranciers van drukwerk; 
(e) Genkgo B.V.; 
(f) Studystore. 

 
3. Bewaartermijnen 
Persoonsgegevens worden digitaal bewaard. Documenten ten behoeve van sollicitaties worden tot maximaal 
vier weken na beslissing over de betreffende sollicitatie bewaard. Documenten ten behoeve van 
belastingaangifte worden maximaal zeven jaar bewaard. Andersoortige persoonsgegevens zoals onder hoofdstuk 
twee beschreven worden tot een jaar na het evenement waarvoor de persoonsgegevens zijn vergaard of na het 
vergaren van de persoonsgegevens bewaard, in verband met het verbeteren van de kwaliteit van een evenement 
door middel van een eventuele enquête en promotie voor evenementen. 

 

3.1 Verwijdering gegevens 
Indien de bewaartermijn zoals in dit hoofdstuk beschreven is verlopen, worden de persoonsgegevens waarvoor 
deze bewaartermijn geldt verwijderd. De persoonsgegevens worden tevens verwijderd door Genkgo B.V. als 
verwerker van de persoonsgegevens. Indien een lid van de JFV zich uitschrijft, worden zijn of haar 
persoonsgegevens zowel door de JFV als door Genkgo B.V. verwijderd. 


