Stichting Rotary Nederland, hierna te noemen “RLI”, statutair gevestigd te Nieuwegein,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50735705, verklaart:
PRIVACY STATEMENT RLI
Dit privacy statement is voornamelijk gericht op de diensten die RLI online verricht en/of
aanbiedt via zijn informatiesystemen en verwerkingsprocessen.
In het kader van de door RLI verleende diensten, ontvangt, verzamelt en administreert
RLI persoonsgegevens van zijn deelnemers. RLI verklaart dat zij deze persoonsgegevens
uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen Rotary en
meer in het bijzonder RLI geldende doelstellingen en het dienaangaande faciliteren van
de Rotarydistricten in Nederland en daaraan verbonden Gouverneurs, de Rotaryclubs en
Rotaryleden.
RLI respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden
verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die
persoonsgegevens. RLI spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving,
waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet en de
wet Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven.
RLI behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen om de
conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.
OVER WELKE PERSOONSGEGEVENS GAAT HET?
RLI zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar
diensten te kunnen verrichten voor haar doelstellingen. Daarnaast zal RLI de
persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.
WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS
RLI voert een cursusadministratie ten behoeve van de leden van Rotary in Nederland die
deelnemen aan het opleidingsprogramma van RLI. De volgende verwerkingsdoelen zijn
van toepassing:
• Administratie van inschrijving van Rotary leden voor trainingsblokken van RLI
• Facturering voor deelname aan trainingsblokken van RLI
• RLI specifieke informatievoorziening naar u via post, mail of telefoon.
• Analyse en rapportage van trends m.b.t. de inhoud en uitvoering van het programma
van RLI.
Voor deze verwerkingen is ook Stichting Rotary Nederland (RAN) betrokken die een
soortgelijke privacyverklaring voor de Rotaryleden in Nederland leden hanteert.

UW RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS
U kunt zelf uw gegevens controleren en aanpassen door contact op te nemen met de
secretaris van RLI. Uw contactgegevens zijn ondanks blokkade wel beschikbaar voor het
uitvoeren van de verwerkingsdoelen, voor beheer door RLI.
U kunt ook middels een schriftelijk verzoek aan RLI de geadministreerde
persoonsgegevens opvragen, laten wijzigen, of laten verwijderen, behoudens de
informatie welke onder de fiscale bewaarplicht valt.
INZAGE DOOR DERDEN
RLI zal persoonsgegevens niet delen met derden buiten Rotary zonder toestemming van
het Rotary lid. RLI zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage
van persoonsgegevens.
BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
RLI treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de
persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te
voorkomen.
FOTO’S
RLI publiceert foto’s van personen op website, facebook en mogelijk andere sociale media
uitsluitend met medeweten van de mensen die zijn gefotografeerd.
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