PRIVACYVERKLARING
Beste bezoeker,
Wij hebben deze Privacyverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij de privacy van alle
persoonsgegevens waarmee we binnen het Landelijk Studenten Rechtsbureau (hierna: LSR) in aanraking komen
zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en
beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van het LSR. In deze verklaring willen we u goed
informeren over ons privacybeleid. Als u vragen hebt of meer informatie wilt, neem dan contact op: info@lsr.nl.
DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Uitvoering van overeenkomsten
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van adviesovereenkomsten en
het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende administratieactiviteiten.
Hiervoor verwerken we uw naam, telefoonnummer, emailadres, onderwijsinstelling, opleiding en uw
geboortedatum.
Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan.
Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig is om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren.
Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16
jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker
ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via info@lsr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen en aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw NAWgegevens, telefoonnummer, onderwijsinstelling, opleiding en e-mailadres.
Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker
weten dat u tevreden bent met onze reactie.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat
nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een
vermoeden van een misdrijf). Wij delen uw persoonsgegevens met onze huisadvocaten en andere partners om
onze diensten optimaal te kunnen verlenen. 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. Het LSR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Social media buttons
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken
Facebook, Twitter en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door
Facebook, Twitter en Instagram zelf. Deze knoppen worden actief indien u daarop klikt.
Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te
zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
GEBRUIK VAN COOKIES
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten geen gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig
klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van
uw apparaat wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden.

BEVEILIGING
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw
gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen
regelmatig gecontroleerd worden.
Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn
beveiligd.
KLACHTEN – AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op
grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Het LSR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen
zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacyverklaring, zodat u van
eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke
gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk
verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen hebt of wilt weten welke
persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Ook beschikt u zelf over de mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen in uw Mijn SDM account.
Onder de AVG heeft u verder de volgende rechten:
•

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

•

inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

•

het laten corrigeren van fouten;

•

het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

•

intrekken van toestemming;

•

bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
Mocht u daar gebruik van willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker
weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Daarnaast kunt u ons
schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en
diensten door dit te melden bij navolgend adres:
Landelijk Studentenrechtsbureau (LSR)
Bemuurde weerd o.z. 1
3514AN Utrecht
info@lsr.nl
Tel: 030-2231644

