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Contact information 
Naam: Vereniging Studentencultuurverenigingen Eindhoven Scala 

Bezoekadres: Lampendriessen 31, 5612 AH Eindhoven 

E-mailadres: info@studentencultuur.nl 

Usage and sharing of personal information 
Scala uses the following personal information of the users of the kitchen web application. Below, specific 
information, goal, retention period, and recipients and users will be stated. 

Users 
Goal Data Foundation Retention period Accessible by 

User 
administration, 
Registration 

● Email address 
● Full name 
● Allergies 
● Association(s) 

Mandatory for 
achieving the 
agreement 

During the 
existence of the 
user account 

All admins, board 
members 

Upgrading 
balance  

● Balance 
● Full name 

Mandatory for 
achieving the 
agreement 

During the 
existence of the 
user account 

All admins, board 
members 

Register on 
dining lists and 
cooking 

● Full name 
● Allergies 

● Association(s) 

Mandatory for 
achieving the 
agreement 

During the 
existence of the 
user account 

All users, admins 
and board 
members 

Monetary 
transactions 
through the 
checking account 
of VSE Scala  1

● Full name 
● IBAN Account 

Obligated by 
Dutch Financial 
laws 

During the 
obligated term for 
financial data 

Bestuurders VSE 
Scala, KCC VSE 
Scala 

 

 

 

1 This relates specifically to any financial transaction made with VSE Scala outside the application. For instance 
refunding money as well as upgrading a balance through the association of VSE Scala. Possible future 
implementations of digital upgrade options (such as iDeal or Paypal) will use VSE Scalas checking account. 
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Account termination 

Terminating a useraccount can be requested by sending an email to diningapp@studentencultuur.nl. 
Terminating the account will occur within 14 days as long as the following conditions are met: 

● The user is not signed up on any future dining lists 

● User balance is not negative 

Any positive balance will be returned to the users checkings account.  
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Privacyverklaring en verwerkingsregister 
Versie 1.1, 8 April 2019 

Auteurs: Wouter Roos, Maarten Visscher, Daan de Graaf, Yi He Zhu 

Onze gegevens 
Naam: Vereniging Studentencultuurverenigingen Eindhoven Scala 

Bezoekadres: Lampendriessen 31, 5612 AH Eindhoven 

E-mailadres: info@studentencultuur.nl 

Verwerking van persoonsgegevens en delen van gegevens met derden 
Scala verwerkt via de keuken webapplicatie de volgende persoonsgegevens van de gebruikers. 
Hieronder bespreken we met welk doel we welke gegevens verzamelen; hoe lang we deze gegevens 
bewaren en wie toegang heeft tot de gegevens. 

Doel Welke 
persoonsgegevens 

Grondslag Bewaartermijn Ontvangers en 
verwerkers 

Eters 
administratie, 
Inschrijving 

● Emailadres 
● Volledige 

naam 
● Allergieën 
● Vereniging(en) 

Noodzakelijk voor 
het uitvoeren van 
de overeenkomst 

Gedurende de 
looptijd van het 
gebruker account 

Alle beheerders, 
en bestuursleden 

Opwaarderen 
van balans 

● Saldo 
● Volledige 

naam 

Noodzakelijk voor 
het uitvoeren van 
de overeenkomst 

Gedurende de 
looptijd van het 
gebruker account 

Alle beheerders, 
en bestuursleden 

Inschrijven op 
een eetlijst, 
Koken 

● Volledige 
naam 

● Allergieën 

● Vereniging(en) 

Noodzakelijk voor 
het uitvoeren van 
de overeenkomst 

Gedurende de 
looptijd van het 
gebruker account 

Alle gebruikers, 
alle beheerders 
en bestuursleden 

Geldstromen via 
de rekening van 
VSE Scala  2

● Volledige 
naam 

● Rekeningnum
mer 

Wettelijke 
financiële 
verplichting 

Gedurende de 
wettelijk 
vastgestelde 
termijn voor 
financiële 
gegevens 

Bestuurders VSE 
Scala, KCC VSE 
Scala 

 

2 Dit betreft specifiek geld via VSE Scala. Hier is sprake van bij het terugstorten van een positieve balans, dan wel 
het via Scala opwaarderen van de balans. Mogelijke toekomstige implementaties van digitaal opwaarderen (via 
bijvoorbeeld iDeal of Paypal) zullen via de rekening van VSE Scala lopen. 
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Beeindiging van een account 

Beëindiging van een gebruikersaccount kan worden aangevraagd door een mail te sturen naar 
diningapp@studentencultuur.nl. Het beëindigen van een account wordt binnen 14 dagen gehonoreerd 
zolang er wordt voldaan aan de volgende eisen: 

● Er zijn geen aanmeldingen op toekomstige eetlijsten 
● De balans is niet negatief 

Een eventueel positief balans wordt teruggestort op de rekening van de eigenaar. 
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