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Stichting Roeg & Roem heeft een veelzijdig netwerk waar organisaties zich bij aansluiten om
zich samen in te zetten voor het Noorden. Wij helpen ze stappen te zetten in grote en kleine
vraagstukken. Dit doen we door het organiseren van activiteiten en het verzamelen en
publiceren van relevante informatie op de website www.roegenroem.nl
Roeg & Roem communiceert met het netwerk via de website, social media en
nieuwsbrieven. Roeg & Roem voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens is het afhandelen aanmeldingen voor
activiteiten en daarbij horende facturatie en financiële administratie.
Daarnaast beheert Roeg & Roem een digitale lijst met mailadressen van leden en
belangstellenden die gebruikt wordt voor het versturen van nieuwsbrieven of berichten die
gerelateerd zijn aan de doelstelling van Roeg & Roem.
We bewaren:
- Persoonsgegevens (NAW)
- Elektronische identificatie gegevens (IP adres)
- Financiële gegevens (bankrekeningnummer)
De rechtsgrond daarvoor wordt ontleend aan de aanmelding die is gedaan voor de activiteit,
de bestelling of de belangstelling die is gemeld voor onze nieuwsbrief.
Welke gegevens kunnen van u worden bewaard?
- Naam
- Bedrijfsnaam
- Emailadres
- Telefoonnummer
- Bankrekeningnummer
Wie komt er in bezit van uw gegevens?
- De website van Roeg & Roem wordt geserviced door Buro Baum in Groningen.
- Banken, incassobureau en accountant in verband betalingen en controle daarop.
We bewaren uw persoonsgegevens zo lang dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden
zoals hierboven beschreven. Na deelname aan de activiteit worden uw gegevens nog
maximaal 2 jaar bewaard. Onze financiële administratie wordt volgens wettelijke
voorschriften zeven jaar bewaard.
Op verzoek zullen wij bij u terugmelden of wij (nog) persoonsgegevens van u in ons bestand
hebben. Verder kunt u deze gegevens onder omstandigheden opvragen, verbeteren,
aanvullen, verwijderen of afschermen. Volledigheidshalve vermelden wij dat u met een
klacht ook terecht kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Beveiliging van gegevens / cookiebeleid.

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte persoonsgegevens gebruik van
veiligheidsmaatregelen, onder meer ter voorkoming dat onbevoegden toegang krijgen tot uw
gegevens. Daartoe beschermen wij computers met een wachtwoord en is de toegang tot de
financiële gegevens alsmede onze digitale omgeving afgeschermd en beveiligd.
We gebruiken cookies (en andere technieken, gezamenlijk steeds cookies genoemd) om
websites te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken, social media aan te kunnen
bieden en u op en buiten de websites relevante aanbiedingen te tonen. Door gebruik te
maken van de site, stemt u hiermee in. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij uw
bezoek aan een website op uw computer of andere apparatuur wordt geplaatst. Door het
plaatsen van deze cookies kunnen wij en onze opdrachtgevers u direct en in de toekomst
beter van dienst zijn.
Functionele cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zodat u
bijvoorbeeld niet steeds opnieuw een zelfde selectie hoeft te maken of in te loggen als u dat
al eerder heeft gedaan. Transactie cookies worden gebruikt als u een bestelling heeft
gedaan.
Marketing cookies worden geplaatst om uw interesses te bewaren zodat een aanbieding kan
worden gedaan die in het verlengde van uw interesse ligt. Hierdoor kunnen aanbiedingen
niet meer worden getoond als u ze reeds gezien heeft. We kunnen hiermee voorkomen dat
u irrelevante aanbiedingen te zien krijgt. U kunt altijd de cookies op uw apparaat verwijderen
via uw browser. U kunt ook zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. In de meeste
webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser zo instellen dat
cookies worden geweigerd.
Stichting Roeg & Roem heeft bestuursleden. Zij worden aangemeld bij de KvK en hun
namen zijn te vinden op onze website.

