
Privacy statement RRV Maurits  

 

R.R.V. Maurits is een reünistenvereniging. Het doel van deze vereniging is het organiseren 

van evenementen voor (aspirant) leden van R.R.V. Maurits en leden van S.S.R. Rotterdam, en 

het faciliteren van onderling contact tussen (aspirant) leden van R.R.V. Maurits. Wees er 

daarom van bewust dat de door u ingevulde gegevens in beginsel zullen worden gebruikt ter 

bevordering van deze doeleinden. U kunt het gebruik van deze gegevens echter beperken, 

daarover hieronder meer informatie. Maar eerst een voorbeeld.  

 
Ter illustratie, maar niet uitsluitend, zal het voorkomen dat wij u e-mails sturen waarin wij u op de 

hoogte brengen van evenementen. Als u zich voor deze evenementen inschrijft, dan zullen wij van uw 

aanwezigheid melding maken op een deelnemerslijst die voor onze (aspirant) leden is in te zien op ons 

ledenportaal. Maar het kan ook zijn dat wij u een kerstkaart sturen, of u op de hoogte brengen van 

relevante initiatieven van SSR-Rotterdam. 

 

U heeft beheer over het gebruik van uw gegevens wanneer u bent ingelogd op de website. U 

kunt er in uw account zelf voor kiezen of, en welke, gegevens u wilt delen in de online 

almanak die voor andere leden te raadplegen is. Ook kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u geen 

e-mails van ons wilt ontvangen. Uw financiële gegevens zijn tot slot alleen toegankelijk het 

bestuur van de R.R.V. Maurits en de ontwikkelaar van onze website, met wie wij de 

noodzakelijke verwerkersovereenkomsten hebben gesloten.  

 

Bezoekers van onze website mogen de daarop beschikbare gegevens alleen voor privé 

doeleinden gebruiken, zoals contact opnemen met dispuuts-, commissie- en 

jaar(club)genoten). Misbruik heeft uitsluiting van de online almanak tot gevolg en kan 

bovendien leiden tot schorsing of beëindiging van het (aspirant)lidmaatschap.  

 

R.V.V. Maurits, S.S.R.-Rotterdam, noch de ontwikkelaar van deze website kunnen worden 

aangesproken op misbruik van gegevens, content en de website zelf. 

 

Rotterdam, 24 januari 2020 


