
Privacyverklaring 

Wie zijn wij? 
Rotary Op Seyst organiseert regelmatig een 
duurzaamheidsevenement onder de naam Impact Event Duurzaam 
Zeist (hierna: duurzaamheidsevent). 

Wie Rotary Op Seyst is, is te lezen op: 
https://www.rotary.nl/opseysttezeist/clubinfo. 

Rotary Op Seyst vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met 
persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit welke 
persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen en doorgegeven. 
Daarnaast wordt in deze privacy verklaring uitgelegd welke rechten u 
heeft over uw persoonsgegevens en hoe u deze rechten kunt 
uitoefenen. 

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we? 
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens omdat u zich 
via deze website heeft opgegeven voor een duurzaamheidsevent. 
Enkel uw voor- en achternaam, uw email-adres en de door u 
gevolgde en te volgen duurzaamheidsevents worden door ons 
verwerkt. 

De website geeft u ook de mogelijkheid om met ons te 
communiceren en het kan voorkomen dat u daarbij 
persoonsgegevens met ons deelt. 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 
Wij verwerken persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om 
u uit te nodigen en deel te laten nemen aan onze 
duurzaamheidsevents.  

Mogen we uw persoonsgegevens verwerken? 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel op basis van uw 
toestemming (art 6, eerste lid, onder a, van de AVG). U kunt uw 



toestemming op ieder moment intrekken door een mail te sturen 
naar: info@impacteventduurzaamzeist.nl. Vanaf dat moment 
verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, tenzij er (ook) een 
andere grondslag is om uw gegevens te verwerken. 

Hoe beveiligen we uw gegevens? 
Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om 
de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen, zodat deze 
gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Wij doen dit volgens de 
daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het 
doel waarvoor wij uw gegevens verwerken.  

Delen wij uw gegevens met derden? 
Om u fysiek of digitaal toegang te verlenen tot onze 
duurzaamheidevents of in verband met geboden faciliteiten tijdens 
het duurzaamheidsevent, kan het nodig zijn om gegevens te delen 
met andere partijen (derden). Wij kunnen bijvoorbeeld uw gegevens 
delen met derden die teleconferentie services verlenen als een 
duurzaamheidsevent via videoconference of anderszins via 
livestreaming plaatsvindt.  

Wat zijn uw rechten? 
U heeft een aantal privacyrechten. Op de website van de Autoriteit 
Persoonsgegevens kunt u hier meer over lezen: privacyrechten.  
U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u 
verwerken. Als de gegevens niet kloppen, kunt u die door ons laten 
verbeteren. Ook kunt u ons in sommige gevallen vragen om uw 
gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw 
persoonsgegevens te beperken. 

Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Bent u het niet eens met hoe wij uw 
persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u een privacyklacht bij ons 
melden.  



Als u een van uw privacyrechten wilt uitoefenen, bezwaar wilt maken 
tegen verwerking van uw persoonsgegevens of een klacht wilt 
indienen, kunt u een mail sturen naar: 
info@impacteventduurzaamzeist.nl. U ontvangt dan zo spoedig 
mogelijk antwoord van ons. 

 


