PRIVACY STATEMENT
Stichting ROEM vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de
bezoekers van de website van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen
die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring
leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen en op welke manier we ze
verzamelen en bewaren. Ook kun je lezen hoe je gebruik kunt maken van de rechten die je hebt
met betrekking tot je persoonsgegevens.
Stichting ROEM
Stichting ROEM gevestigd aan de Middelstegracht 89Y te Leiden is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor meer
informatie over de organisatie en adresgegevens, zie (link naar contact-pagina)
Deze privacyverklaring is onder voorbehoud van eventuele aanpassingen als resultaat van
eventuele wetswijzigingen of veranderingen in onze producten of systemen.
Gegevens
Als je je hebt ingeschreven als ‘vriend’ van ROEM ben je een van onze donateurs en vragen wij je
om je persoonsgegevens in te vullen.
Dit gaat om de volgende gegevens:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Betalingsgegevens
Deze gegevens gebruiken we om je betaling af te handelen, telefonisch of per e-mail contact met
je op te kunnen nemen wanneer het nodig is voor onze dienstverlening, je te kunnen informeren
over wijzigingen in onze diensten.
Je ontvangt periodiek en incidenteel informatie over alle activiteiten van Stichting ROEM en het
complete aanbod van activiteiten waar je als Vriend van ROEM aan deel kunt nemen.
Versturen van nieuwsbrieven
Heb je je enkel ingeschreven op onze nieuwsbrief? Daarvoor verwerken we alleen je naam en
e-mailadres.
Stichting ROEM biedt een nieuwsbrief waarmee onze gevers, vrienden van ROEM, relaties,
vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws van en over onze
organisatie, evenementen en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete
toestemming toegevoegd aan de mailinglijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich
kunt afmelden. De mailinglijst van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Voor het verwerken en versturen van de digitale nieuwsbrief wordt alleen uw e-mailadres
verwerkt, zodat de nieuwsbrief aan u gemaild kan worden. Uw gegevens worden door Stichting
ROEM bewaard tot uiterlijk een maand nadat u zich heeft uitgeschreven.

Voor de verzending van de nieuwsbrieven maakt Stichting ROEM gebruik van MailChimp, een in
de VS gevestigde emailmarketingprovider. MailChimp is, net als Google, gecertificeerd door het
EU-US Privacy Shield. Bovendien heeft MailChimp in het kader van de Europese Privacyregeling
(AVG) instellingen toegevoegd aan het programma onder de naam General Data Protection
Regulation en is een verwerkersovereenkomst onderdeel geworden van de algemene
voorwaarden van MailChimp. (zie https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/). De
beschermingsmaatregelen zijn hiermee volgens Stichting ROEM voldoende in relatie tot de
risico’s voor onze Nieuwsbriefabonnees.
Ontvangt u liever geen digitale nieuwsbrieven meer? Uitschrijven gaat simpel. Voor de digitale
nieuwsbrief kunt u zich uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief zelf. Als Vriend van ROEM
kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief via communicatie@roemleiden.nl
Het verbeteren van onze website
Om onze website te kunnen verbeteren verzamelen we gegevens over jouw activiteiten op onze
website om deze te kunnen verbeteren, hiervoor gebruiken we Google Analytics.
Stichting ROEM verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde
doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
-

het opgeven voor een cursus en/of workshop
het aanmelden voor informatiebijeenkomsten en evenementen
het aangaan en uitvoeren van (schenkings- en overige) overeenkomsten
het voeren van donateursadministratie;
het sturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor promotie en marketingdoeleinden;
het bevragen van gevers en overige relaties, en het doen van onderzoek;
het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de
website (via cookies);
onze bedrijfsvoering;
het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of
voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Wij verwerken de persoonsgegevens via onder andere onze administratie en onze website. Dit
gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang voor ons. Buiten
bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw
voorafgaande toestemming.
Bewaartermijnen
Stichting ROEM bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens
worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de
gegevens zijn verzameld.
Delen van gegevens
We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Contactinformatie
Stichting ROEM
Middelstegracht 89Y
2312 TT te Leiden
info@roemleiden.nl


Stichting ROEM houdt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment
wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke wijziging zal op deze pagina worden
gepubliceerd.
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