Algemene Voorwaarden
van het SViR-lidmaatschap
De SViR is dé vereniging van de Master Informatierecht en Research Master Information Law
aan het IViR en de UvA. De afgelopen jaren zijn we gegroeid tot een volledig zelfstandige
vereniging, waarvan iedere student Informatierecht lid is. Kantoorbezoeken, uitstapjes en
natuurlijk een studiereis als afsluiter van het collegejaar. Maar ook een online blog,
ledenborrels en trainingen worden door de SViR georganiseerd. Een lidmaatschap kost
slechts 5 euro. Kortom: de SViR is de vereniging waar je lid van moet zijn.
Voor het lidmaatschap van de SViR gelden de volgende Algemene Voorwaarden.

1.

ALGEMEEN

1.1.

Indien u zich aanmeld als lid van de SViR, gaat u akkoord met deze Algemene
Voorwaarden, zoals hieronder gedefinieerd. U wordt geadviseerd deze algemene
voorwaarden van de SViR aandachtig door te lezen.

2.

DEFINITIES

2.1.

Onder ‘SViR’ wordt verstaan de Studievereniging voor Informatierecht, statutair gevestigd
te Amsterdam.

3.

PRIVACYBELEID

3.1.

Indien u zich aanmeld als lid van de SViR, zal de SViR de gegevens die hieruit voortkomen
enkel gebruiken voor interne aangelegenheden. Deze gegevens zullen niet aan derden
worden doorverkocht.

3.2.

De SViR zal de door u opgegeven contactgegevens gebruiken om u per e-mail op de
hoogte te stellen van aankomende evenementen, activiteiten en dergelijke, onder meer
middels periodieke nieuwsbrieven.

3.3.

De SViR zal u kunnen vragen een CV of motivatie te geven voor deelname aan bepaalde
activiteiten. Deze stukken kunnen worden toegezonden aan sponsoren van de Vereniging.
Dit zal altijd voorafgaand worden medegedeeld.

3.4.

Tevens zal een oproep voor een Algemene Ledenvergaderingen (ALV) worden gedaan
middels de door u beschikbaar gestelde contactgegevens. Hiermee wordt er voldaan aan
het vereiste van schriftelijkheid voor de oproep c.q. bijeenroeping van de ALV.

4.

CONTRIBUTIE EN LIDMAATSCHAP

4.1.

Indien u zich inschrijft als lid van de SViR, bent u de rest van dat collegejaar lid van de
Vereniging. Lidmaatschap is een vereiste om deel te nemen aan evenementen en
activiteiten die door of in samenwerking met de SViR tot stand zijn gekomen.

4.2.

Indien u na afloop van het eerste jaar lidmaatschap wenst nog een collegejaar lid te zijn
van de SViR, dient u zich nogmaals in te schrijven.

4.3.

Aan de inschrijving is een verplichte contributie van EUR 5,00 per collegejaar of deel van
een collegejaar verbonden. De contributie zal automatisch van uw rekening worden
afgeschreven middels het door u opgegeven IBAN bankrekeningnummer.
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