
 

 

Bijlage 1 Privacy verklaring  

 

Privacyverklaring Roois Cultureel Erfgoed activiteiten 

 

Stichting Roois Cultureel Erfgoed is ambassadeur van activiteiten die betrekking hebben op erfgoed 

in de breedste zin. Dat kan naast bezig zijn met projecten die eindigen in het tot stand komen van 

iets fysieks tot het organiseren van activiteiten waarbij kinderen tot en en met 12 jaar, jongeren van 

13 tot 18 jaar en volwassenen woonachtig in Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad) betrokken 

worden. Deelnemers kunnen zich via deze website inschrijven voor die activiteiten.  

Stichting Roois Cultureel erfgoed hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom vertrouwelijk om 

met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze 

activiteiten. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens als u deze gegevens zelf aan ons hebt 

verstrekt.  

Wij verwerken de volgende gegevens bij een inschrijving activiteiten jonger dan 12 jaar:  

Gegevens Nodig voor 

Voor- en achternaam Aanhef contactmoment 

Voor-  en achternaam van uw kind Voor de volledigheid van de presentielijst 

Geboortedatum van uw kind Leeftijdbevoegdheid kind 

School van uw kind Meten participatie school 

telefoonnummer Contactmoment voor uitslagen 

Adres Mogelijkheid schriftelijk contactadres naast mail 

E-mailadres Contactmoment voor uitslagen 

Gekozen activiteit Inzicht in categorie deelname 

 

Wij verwerken de volgende gegevens bij een inschrijving activiteiten ouder dan 12-18 jaar:  

Gegevens Nodig voor 

Voor- en achternaam Aanhef contactmoment 

Voor- en achternaam van u Voor de volledigheid van de presentielijst 

Geboortedatum van uw kind Leeftijdbevoegdheid kind 

School van uw kind Meten participatie school 

telefoonnummer Contactmoment voor uitslagen 



 

 

Adres Mogelijkheid schriftelijk contactadres naast mail 

E-mailadres Contactmoment voor uitslagen 

Gekozen activiteit Inzicht in categorie deelname 

 

Wij verwerken de volgende gegevens bij een inschrijving activiteiten volwassenen:  

Gegevens Nodig voor 

Voor- en achternaam Aanhef contactmoment 

Geboortedatum  Leeftijdbevoegdheid  

telefoonnummer Contactmoment voor uitslagen 

Adres Mogelijkheid schriftelijk contactadres naast mail 

E-mailadres Contactmoment voor uitslagen 

Gekozen activiteit Inzicht in categorie deelname 

 

Delen van persoonsgegevens met andere derden  

Stichting Roois Cultureel Erfgoed  verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze gegevens ook 

niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te 

voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

Stichting Roois Cultureel Erfgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd 

zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Roois Cultureel Erfgoed: 

Rooiscultureelerfgoed@gmail.com  

Sint-Oedenrode, maart 2020 
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