
 

Op grond van de op 25 mei 2018 ingegane wet AVG (algemene Verordening Gegevensbescherming) 

is deze privacyverklaring door de Stichting Roois Cultureel Erfgoed opgenomen op haar website(s). 

Stichting Roois Cultureel Erfgoed respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en 

gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. 

Hieronder beschrijven wij in het kort hoe we met uw privacy omgaan en wat uw rechten zijn. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de 

website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 

Doelstelling 

De stichting Roois Cultureel Erfgoed -hierna te noemen: de stichting- houdt zich bezig met het 

leveren van een actieve bijdrage aan het beheer en het in stand houden van het erfgoed in Sint-

Oedenrode.  

Onder het culturele erfgoed verstaan wij: 

• het onroerend erfgoed (historische gebouwen, archeologische monumenten, stads- en 

 dorpsgezichten en het landschap van de Dommel) 

• het roerend erfgoed (museale collecties bv.) 

• het informatief erfgoed (archieven, collecties, beeld en geluid) en 

• immaterieel (niet-tastbaar) erfgoed (volkscultuur, taal, gewoonten, gebruiken, tradities, 

 folklore etc). 

Het uitgangspunt van RCE is dat haar activiteiten en projecten er maatschappelijk toe moeten doen, 

een breed draagvlak hebben en een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de ontwikkeling 

van de lokale cultuurhistorie. Erfgoedbeleid heeft te maken met identiteit en zingeving en tracht de 

specifieke kenmerken en kwaliteiten van Sint-Oedenrode te koesteren en te ontwikkelen. Kort 

gezegd: behoud door ontwikkeling. 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers, zonder een eigen kantoorlocatie. Alle te 

verrichten werkzaamheden geschieden vanaf de thuisadressen van de bestuursleden. Hiervoor 

worden persoonlijke computers gebruikt. Tevens zijn er eigen dossierruimtes. De computers hebben 

zelfgekozen beveiligingssoftware.  

De bestuursleden ontvangen enkel een vergoeding van gemaakte kosten.  

Het contactadres van de stichting is het huisadres van de secretaris: 

Lindendijk 33a, 5491 GA  Sint-Oedenrode. 

Alle communicatie tussen de bestuursleden geschiedt mondeling, per post of per mail en heeft 

betrekking op alle onderdelen die verwoord zijn in de doelstelling. De bij de bestuursleden aanwezige 

papieren- en/of computerbestanden hebben vooral betrekking op de activiteiten van de stichting. De 

aard van de afzonderlijke bestanden is gekoppeld aan de afzonderlijke taakstelling van elk 

bestuurslid. 



Registratie van persoonsgegevens 

A. De stichting kent louter bestuursleden, waaraan, indien nodig, commissies, bestaande uit 

 vrijwilligers en/of betaalde krachten toegevoegd kunnen worden, teneinde haar activiteiten 

 en/of projecten mede uit te voeren. 

B. Registratie van persoonsgegevens van eigen bestuursleden, leden van commissies en/of 

 anderen aan de stichting gelieerde personen, zoals bedoeld onder A., omvat NAW-gegevens, 

 mailadres(sen) en telefoonnummer(s). De persoonsgegeven worden gebruikt om intern te 

 communiceren, veelal middels mail, via BBC, zodat mailadressen niet openbaar worden. 

C. Het registreren van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door de verantwoordelijke 

 projectleider in samenwerking met de secretaris en worden bewaard in een beveiligd 

 bestand binnen google-drive en de computer van de secretaris. 

D. Ten aanzien van de door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens heeft u de volgende 

 rechten: 

E. U hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van de door u 

 aan de stichting gegeven persoonsgegevens (recht op inzage en rectificatie). 

F. U hebt recht op het beperken van de verwerking van persoonsgegevens (recht op beperking 

 verwerking). 

G. U hebt recht om te verzoeken aan de stichting om uw persoonsgegevens uit de systemen van 

 de stichting te wissen (recht op vergetelheid). 

H. U hebt recht om aan de stichting te verzoeken om uw persoonsgegevens elektronisch over te 

 dragen aan een derde partij (recht op data portabiliteit). 

I. U hebt recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

 door de stichting. (recht op bezwaar). 

J. U hebt recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

K. De stichting bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan. 

 Bovendien worden deze persoonsgegevens verwijderd indien deze niet langer nodig zijn voor 

 het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. 

De tekst van deze privacyverklaring wordt geplaatst op www.rooiscultureelerfgoed.nl; 

www.rooilogie.nl; www.bankgeheimen.com en kan door de stichting worden aangepast. De nieuwe 

tekst wordt alsdan op betreffende websites gezet. 

Totdat u op de website(s) het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen 

wij geen analytische cookies en/of tracking cookies. 

 

Bestuur Roois Cultureel Erfgoed, 

Sint-Oedenrode, 25 mei 2018 


