Privacybeleid Eurekaweekrsg.nl – RSG
2020
Alle gegevens die je via deze website invult worden zorgvuldig verwerkt. Voor definities en
toelichting op de privacywet verwijzen we je graag naar de Autoriteit Persoonsgegevens
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

1. Algemene bepaling
Het Rotterdamsch Studenten Gezelschap, verder te noemen het R.S.G., staat geregistreerd onder de
Rotterdamse Kamer van Koophandel onder het KvK nummer 4031376 en is gevestigd te Haringvliet
94, 3011 TH in Rotterdam.
Dit beleid is geschreven voor de website www.eurekaweekrsg.nl en heeft betrekking op de gehele
website.

2. Je gegevens
Wanneer je formulieren invult op “eurekaweekrsg.nl” geef je expliciet toestemming op het beleid
rondom het verwerken van jouw persoonsgegevens in het kader van de activiteiten rondom de
Eurekaweek van het R.S.G. Je gegevens gebruiken wij om te weten met wie wij praten en je verder te
kunnen helpen met je vragen of opmerkingen die je aan ons richt.
Bij het invullen van niet-verplichte velden op de website geef je toestemming om deze gegevens te
verwerken. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt of informatie wil wijzigen verwijzen we je naar
hoofdstuk 3 waar je kunt vinden hoe dit moet.

2.1 Inschrijfformulier KMT
Het inschrijfformulier KMT vraagt iets meer gegevens van je. Deze gegevens slaan wij op zodat we je
een betaalverzoek kunnen sturen en contact met je op kunnen nemen. De gegevens van je ouder(s)
of contactpersoon slaan wij op zodat wij deze kunnen bereiken in het geval van nood.

3. Rechten
De privacywet schrijft voor dat jij ten alle tijden recht heb op inzage, aanpassing of verwijdering van
je gegevens. Recht op inzage, aanpassing en verwijdering zullen wij binnen de wettelijke termijn
afhandelen wanneer je een inzageverzoek doet via de mail naar info@hetrsg.nl en aan kan tonen dat
jij de eigenaar bent van deze persoonsgegevens.
Uitzondering hierop zijn gegevens die wij vanwege de belastingwet of archiefwet moeten bewaren
voor onze administratie, waaronder financiële gegevens zoals naam en bankrekeningnummer.

