
ALGEMENE VOORWAARDEN CEB VIRGIEL EN DEELNEMERS 
 

Artikel 1 – Definities 

1. K.S.V. Sanctus Virgilius, gevestigd te Delft, KvK-nummer, wordt in deze algemene 

voorwaarden aangeduid als KSVSV. 

2. De Commissie Externe Betrekken van KSVSV wordt aangeduid als de CEB. 

3. De deelnemende studenten worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als 

deelnemer. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle evenementen die door de CEB worden 

georganiseerd. 

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door 

beide partijen (lees deelnemer en de CEB) is overeengekomen. 

Artikel 3 – Persoonlijke gegevens 

1. Van alle persoonlijke gegevens die ingevuld worden in het aanmeldingsformulier 

zullen alleen de voornaam, achternaam, studie, studievoortgang en CV naar 

bedrijven worden opgestuurd. 

2. De CEB slaat CV’s van deelnemers op in haar eigen database en verstuurd het naar 

de deelnemende bedrijven van het desbetreffende evenement, zodat zij een selectie 

van de studenten kunnen maken. Deze zal worden verwijderd uit de database van de 

CEB zodra deze niet meer nuttig zijn voor de matching van studenten en bedrijven. 

Dit is vanaf het moment dat het evenement heeft plaatsgevonden. De CEB stuurt 

nooit zonder jouw toestemming CV’s van deelnemers naar externe partijen, buiten de 

bedrijven die deelname aan het desbetreffende evenement. 

3. De deelnemende bedrijven mogen CV’s van deelnemers opslaan in hun eigen 

database. Dit doen ze zodat ze je kunnen herkennen van het evenement wanneer je 

later met het bedrijf in contact zou komen. De bedrijven hebben geen toestemming 

om CV’s van deelnemers door te sturen en zullen deze in hun database opslaan. 

Artikel 4 – Beeldmateriaal 

1. Deelnemers geven met acceptatie van de algemene voorwaarden toestemming om 

tijdens evenementen beeldmateriaal van hen te laten maken. Dit kan in de vorm van 

foto’s of video’s. 

2. Beeldmateriaal dat tijdens de evenementen gemaakt wordt mag op de Instagram, 

LinkedIn, Facebook en website (carrierevirgiel.nl) van de CEB geplaatst worden 

(carrierevirgiel.nl). 

3. Al het beeldmateriaal zal zonder vermelding van naam geplaatst worden op de 

kanalen van de CEB genoemd in artikel 4.2.  

 


