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Privacy & Cookies 
Deze website is eigendom van faculteitsvereniging FMG. Uw persoonlijke 
gegevens worden bewaard in een veilige omgeving die zorgvuldig wordt 
behandeld. Op deze pagina kunt u lezen over de gegevens die we verzamelen als 
u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze 
gebruiken om de bezoekerservaring te verbeteren. Door deze website te 
bezoeken, stemt u automatisch in met het privacybeleid.  

Privacybeleid 
Dit privacybeleid legt uit hoe de Fv-FMG - Faculteitsvereniging voor de 
faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen van de Universiteit van 
Amsterdam - alle informatie verwerkt wanneer u deze website gebruikt. De Fv-
FMG streeft ernaar dat uw privacy wordt beschermd. Als we u, wanneer u deze 
website gebruikt, vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt 
worden geïdentificeerd kunt u er zeker van zijn dat deze alleen wordt gebruikt in 
overeenstemming met deze privacyverklaring. We behouden ons het recht voor 
om dit beleid te wijzigen. We raden u aan om deze pagina regelmatig te 
bezoeken zodat u volledig op de hoogte bent van de laatste wijzigingen. Dit 
privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 31-01-2018.  

Informatie 
De Fv-FMG documenteert de informatie die u ons over uzelf geeft wanneer u 
een kaartje koopt voor een van onze evenementen. We bewaren en gebruiken 
alleen de persoonlijke gegevens die u rechtstreeks verstrekt of die ons duidelijk 
bekend is wanneer deze via een communicatiekanaal aan ons wordt verstrekt. 
We kunnen de volgende informatie verzamelen: naam, contactgegevens 
inclusief e-mailadres en telefoonnummer, demografische informatie zoals 
postcode en informatie over uw inschrijving aan de universiteit, zoals uw 
studentnummer. We vragen het studentnummer van nieuwe leden, omdat we aan 
de Universiteit van Amsterdam moeten bewijzen dat onze leden daadwerkelijk 
als student zijn geregistreerd. We hebben deze informatie nodig om te begrijpen 
wie de deelnemers aan evenementen zijn en om onze evenementen en 
activiteiten te verbeteren op basis van uw behoeften. Bovendien gebruiken we 
de informatie om de volgende redenen: interne administratie, verbetering van 
onze services om bevestigingsmails voor bestellingen te verzenden en om te 



controleren of een gebruiker lid is van een van de 8 verenigingen waaruit de Fv-
FMG bestaat. Deze informatie wordt alleen gedeeld met hen die binnen de 
organisatie verantwoordelijk is voor het organiseren van de jaarlijkse activiteit 
en het feest, bestuursleden of commissieleden of met externe bedrijven zoals 
locaties, of de UvA. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op de 
beveiligde servers van one.com, die zich binnen Nederland bevinden. 

Visuele inhoud 
Tijdens evenementen behoudt Fv-FMG zich het recht voor om foto's en video’s 
te nemen voor promotiedoeleinden. De inhoud wordt alleen gebruikt voor 
promotionele doeleinden van de Fv- FMG zelf. Als u niet gefotografeerd wilt 
worden of als u niet wilt dat inhoud van u online wordt geüpload, kunt u contact 
met ons opnemen en zullen wij ervoor zorgen dat deze beelden niet worden 
opgeslagen of verspreid.  

Veiligheid  
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om 
ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte 
fysieke en managementprocedures ingesteld om de informatie die we online 
verzamelen te beveiligen en te beveiligen. Informatie is alleen toegankelijk voor 
bestuursleden en commissieleden die de informatie moeten gebruiken voor de 
reden waarom dit vereist is. We gebruiken een beveiligde verbinding (Secure 
Sockets Layer, SSL) die alle informatie tussen u en onze website beschermt 
wanneer uw persoonlijke gegevens binnenkomen. Bovendien bevat de server 
verschillende firewalls om DDOS-aanvallen, hackerpogingen en buitenlands 
verkeer te controleren. Ten slotte houden we statistieken bij over het gebruik 
van onze website, maar dit gebeurt anoniem.  

E-mailinhoud en vragenformulier  
Leden en personen of organisaties buiten de Fv-FMG kunnen via e-mail contact 
met ons opnemen. Informatie die via deze kanalen wordt besproken, wordt 
opgeslagen op de website of gearchiveerd in onze e-mailaccounts. Dit wordt 
gedaan omdat het met een jaarlijks wisselend bestuur belangrijk is om de 
besproken informatie te archiveren, voor het geval dit moet worden 
gecontroleerd of op een later tijdstip moet worden opgezocht. Als u niet wilt dat 
wij bepaalde gesprekken bewaren, kunt u contact met ons opnemen en we zullen 
het uit ons archief verwijderen.  

FV-FMG en andere websites 



Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Zodra u deze 
links echter hebt gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee 
houden dat we geen controle hebben over die andere website. Daarom zijn wij 
niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van alle informatie die u 
verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke sites en dergelijke sites vallen niet 
onder deze privacyverklaring. U dient voorzichtig te zijn en de 
privacyverklaring te raadplegen die van toepassing is op de betreffende website.  

Cookies 
Fv-FMG maakt ook gebruik van cookies (kleine stukjes gegevens die op uw 
computer worden opgeslagen). We gebruiken deze cookies om onze website te 
analyseren en om het aantal websitebezoeken te registreren en deze bezoekers te 
lokaliseren. De Fv-FMG maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een 
product van Alphabet Inc. Als u meer wilt lezen over de manier waarop Google 
met uw informatie omgaat, kunt u deze pagina bezoeken. Verder gebruiken we 
cookies om te onthouden dat u onze website eerder hebt bezocht, zodat u niet 
telkens opnieuw hoeft in te loggen wanneer u ons bezoekt. 
Wil je niets met cookies te maken hebben? U kunt ze altijd permanent 
uitschakelen.  

Disclaimer 
De Fv-FMG besteedt veel aandacht aan de informatie op de website. De 
auteursrechten op de inhoud, vormen, afbeeldingen en evenementen liggen 
allemaal bij Fv-FMG. We streven ernaar onze website zo veilig te maken als de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming vereist. Mocht u iets vinden dat 
niet in overeenstemming is met de wet en waarvan u wilt dat wij het veranderen, 
neem dan contact met ons op. Als er tegenstrijdigheden zijn in de Nederlandse 
en Engelse versie van dit privacybeleid, is de Nederlandse versie leidend.  

Vragen 
Als u nog vragen heeft over ons Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen 
via bestuur@fv-fmg.nl 

  



Privacy & Cookies 
This website is property of faculteitsvereniging FMG. Your personal data will 
be maintained in a secure environment carefully dealt with. On this page, you 
can read about the data we collect if you are using our website, why we collect 
this data and how we use it to improve the visitor experience. By visiting this 
website, you automatically consent to the privacy policy. 

Privacy Policy 
This privacy policy explains how the Fv-FMG – faculty association for the 
faculty of social and behavioral sciences of the University of Amsterdam – uses 
and protects any information given to the Fv-FMG when you use this website. 
The Fv-FMG is committed to ensure that your privacy is protected. Should we 
ask you to provide certain information by which you can be identified when 
using this website, then you can be assured that it will only be used in 
accordance with this privacy statement.  
We retain the right to make changes to this policy. We advise you to visit this 
page on a regular basis, to make sure you are fully informed about the latest 
changes.This privacy policy was last modified on 31-01-2018. 

Information 
The Fv-FMG documents the information you give us about yourself when you 
buy a ticket for one of our events. We only keep and use the personal data that 
you provide directly or which is clearly known to us when it is submitted to us 
through any communication channel. We may collect the following information: 
name, contact information including email address and phone number, 
demographic information such as postal code, and information regarding your 
enrolment at the university, like your student number. We ask the student 
number of new members, because we have to prove to the University of 
Amsterdam that our members are actually registered as students.Details 
submitted by you are then under the responsibility of the Fv-FMG. We require 
this information to understand who the attendees to events are and to improve 
our events and activities according to your needs. Additionally, we use the 
information for the following reasons: internal record keeping, improving our 
services to send out confirmation emails for orders and to check if a user is a 
member with any of the 8 associations that the Fv-FMG consists of. This 
information will only be shared with those within the organization in charge of 
organizing the annual activity and party, board members or committee members 
or with external companies such as venues or the UvA.Your personal data will 
be stored on the secured servers of one.com, which are situated within the 
Netherlands. 



Visual Content 
During events Fv-FMG reserves the right to take photos and video content  for 
promotion purposes. The content will only be used for promotional purposes of 
the Fv-FMG itself. 
In case you do not wish to be photographed or if you do not want content of you 
to be uploaded online, you can contact us and we will make sure that this 
footage is not saved or distributed. 

Security 
We are committed to ensuring that your information is secure. In order to 
prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical 
and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect 
online. Information can only be accessed by board members and committee 
members who need to use the information for the purpose of why it is 
required.We use a secure connection (secure Sockets Layer, SSL) which 
protects all information between you and our website when you enter personal 
data. Additionally, the server contains various firewalls to monitor DDOS 
attacks, hacker attempts and foreign traffic.  
Lastly, we keep statistics on our website use, but this is done anonymously. 

Email Content and Question Form 
Members and individuals or organizations outside of the Fv-FMG can get in 
contact with us via email. Information discussed via these channels are saved on 
the website or archived in our email accounts. This is done because with an 
annually changing board it is important to archive information discussed, in case 
this needs to be checked or used at a later point in time.In case you do not want 
us to keep certain conversations, you can contact us and we will delete it from 
our archive. 

FV-FMG and Other Websites 
Our website may contain links to other websites of interest. However, once you 
have used these links to leave our site, you should note that we do not have any 
control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the 
protection and privacy of any information which you provide whilst visiting 
such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should 
exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in 
question. 

 



Cookies 
Fv-FMG also uses cookies (small pieces of data stored on your computer). We 
use these cookies to analyze our website and to record the number of website 
visits and locate these visitors. In order to do so, Mercurius makes use of Google 
Analytics, a product of Alphabet Inc. If you want to read more on the way in 
which Google deals with your information, you can visit this page. Furthermore, 
we use cookies to remember that you visited our website before, helping you 
avoid having to log in every time you visit us. 
 
Don’t you want anything to do with cookies? You can always permanently 
disable them. 

Disclaimer 
The Fv-FMG pays a lot of attention to the information on the website. The 
author’s rights on the content, shapes, images and the events are all with Fv-
FMG. We strive to make our website as secure as the General Data Protection 
Regulation requires. Should you find something that is not in accordance with 
the law that you want us to change, please contact us.When there are 
contradictions in the Dutch and English version of this privacy policy, the Dutch 
version is leading. 

Questions 
If you have further questions about our Privacy Policy you can contact us 
via bestuur@fv-fmg.nl 

 


