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Persoonsgegevens 
De Medische Faculteit der Leidse Studenten (M.F.L.S.) hanteert een automatisch lidmaatschap waarbij 
iedere student aan het LUMC (Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Vitality and Ageing en 
Farmacie) automatisch gebruik kan maken van de diensten die de M.F.L.S. beschikbaar stelt. Denk hierbij 
aan de Introductiedagen voor alle eerstejaarsstudenten, de Dictaten Centrale, HePatho en de 
Jaarvertegenwoordigingen. De gegevens die de M.F.L.S. verwerkt worden opgevraagd bij het Directoraat 
Onderwijs en Opleidingen (DOO). De volgende persoonsgegevens worden opgevraagd bij DOO bij de 
inschrijving van een student aan het LUMC: 

 Voornaam; 

 Achternaam 

 Geboortedatum; 

 Adresgegevens;  

 Umailadres; 

 Studie 
Bij inschrijving voor diensten van de M.F.L.S. behoudt de M.F.L.S. zich het recht een deelnemerslijst 
door te geven aan de organiserende commissie. Op deze deelnemerslijst staat de naam van deelnemers, 
het aantal bestelde tickets en eventueel aanvullende informatie vermeld. Eventuele aanvullende informatie 
zal alleen gevraagd worden wanneer deze gegevens nodig zijn voor de betreffende activiteit. Voorbeelden 
hiervan zijn allergie informatie bij diners en identiteitsgegevens voor buitenlandse reizen. Het Bestuur der 
M.F.L.S. ziet erop toe dat geen onnodige gegevens zullen worden opgevraagd.  
 
Verwerkingsdoelen 
De M.F.L.S. gebruikt uw persoonsgegevens voor het bijhouden van een correct ledenbestand. Daarnaast 
worden uw contactgegevens gebruikt om contact met u op te kunnen nemen en voor het verstrekken van 
informatie vanuit de M.F.L.S. Een voorbeeld hiervan is de nieuwsbrief en uitnodigingen voor de 
Algemene Leden Vergadering of voor Student Docent borrels. Uw adres wordt gebruikt voor het 
versturen van brieven en voor het versturen van ons verenigingsblad, de Predoctor. Tevens gebruikt de 
M.F.L.S. uw personalia voor een smoelenboek in de almanak. Hiervoor kan uw naam, geboortedatum, 
studie en umailadres gebruikt worden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kan dit aangeven worden bij het 
bestuur der M.F.L.S., dan zullen deze gegevens hier niet voor worden gebruikt.  
 
Termijn Ledenbestand 
Gedurende uw lidmaatschap worden uw gegevens verwerkt zoals in dit beleid is toegelicht. Op het 
moment dat uw lidmaatschap eindigt, komen uw gegevens in het oud ledenbestand. Dit bestand is alleen 
inzichtelijk voor het bestuur der M.F.L.S. en wordt gebruikt om oud leden te kunnen benaderen voor 
verschillende doeleinden. Hierbij kunt u denken aan een eventuele oud-ledendag, lustra en verzoeken 
voor sprekers en dergelijken op de activiteiten van de M.F.L.S. Mocht u uw gegevens willen verwijderen 
uit ons bestand na uitschrijving, kunt u dat bij het Bestuur aangeven.  
 
Delen met derden 
De M.F.L.S. deelt uw gegevens niet met derden.  
 
Verwijderen en inzien / opvragen eigen gegevens 
U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens op te vragen, in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Dit 
kunt u doen door contact op te nemen met het Bestuur der M.F.L.S. via mailadres secretaris@mfls.nl 
Indien u al uw persoonsgegevens wenst te verwijderen, is het niet mogelijk om lid te blijven van de 
M.F.L.S. en zal uw lidmaatschap worden beëindigd.  
 
Beveiliging persoonsgegevens 
Het Bestuur der M.F.L.S. neemt het beveiligen van uw gegevens zeer serieus. Het Bestuur zal passende 
maatregelen treffen, opdat uw gegevens niet worden misbruikt. Al uw gegevens worden bijvoorbeeld in 
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de beveiligde omgeving van het LUMC netwerk verwerkt. Daarnaast zal het Bestuur erop toezien dat uw 
gegevens niet ongewenst worden gedeeld, verloren zullen raken of toegankelijk zijn voor onbevoegden. 
Mocht u van mening zijn dat uw gegevens onvoldoende zijn beveiligd of dat er misbruik wordt gemaakt 
van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met het Bestuur der M.F.L.S.  
 
Foto’s  
Op evenementen georganiseerd door de M.F.L.S. kunnen foto’s worden gemaakt door de M.F.L.S.. Deze 
foto’s worden geplaatst op de website van de M.F.L.S. Indien u een foto van de website wilt laten 
verwijderen, kunt u contact opnemen met het Bestuur der M.F.L.S. Indien foto’s worden gebruikt op 
sociale media, of voor andere vormen van promotie zal nadrukkelijk toestemming worden gevraagd aan 
de betrokkenen. 


