
   

          Privacyverklaring sensoren netwerk  

 
 
  

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat altijd zorgvuldig met uw persoonsgegevens om; u moet erop kunnen vertrouwen dat deze rechtmatig worden verwerkt en 

passend worden beschermd. De RUG wil daarom transparant zijn over wat zij doet met uw persoonsgegevens. Het beleid hiervoor is opgenomen in het document: 

Algemeen beleid bescherming persoonsgegevens rijksuniversiteit Groningen hierin kunt u in hoofdlijnen de visie en uitgangspunten van de RUG lezen. Daarnaast is er een 

Algemene Privacyverklaring. In deze verklaring wordt u geïnformeerd over de manier waarop de RUG uw gegevens verwerkt en welke rechten u heeft. 

1. Doel verwerking is het kunnen leveren van meetapparatuur en 

voorzien van hulp bij installatie 

2. Welke gegevens verwerken wij van u: 

Wij verwerken naam, adres, plaats, email, telefoonnummer en 

financiële gegevens voor de levering van de meetapparatuur en 

communicatie.  

3. In welke systemen bewaren wij uw gegevens: 

Servers RuG/CIT 

4. Wie ontvangen uw gegevens: 

Uw persoonsgegevens worden niet met anderen gedeeld. Ze zijn 

uitsluitend bestemd voor aanschaf, levering en instructie voor 

gebruik van de meetapparatuur. Voor wetenschappelijk 

onderzoek worden alleen postcode en meetgegevens gebruikt. 

Deze worden als ‘open data’ beschikbaar gesteld voor onderzoek. 

5. Brondocumenten en bewaartermijnen: 

Uw persoonsgegevens worden gedurende 4 jaar bewaard. Daarna 

worden zij vernietigd.  

Grondslag: 

Voor deelname aan het onderzoek en de aanschaf van de 

meetapparatuur geeft u toestemming voor het verwerken van uw 

persoonsgegevens. De wettelijke grondslag voor de aanschaf van 

de meetapparatuur is dat u een overeenkomst aan gaat en 

toestemming geeft uw gegevens daartoe te gebruiken. Voor 

deelname aan het onderzoek is de grondslag wetenschappelijk 

onderzoek in het algemeen belang.  

Uw rechten: 

Uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde  

- verzoeken om inzage/verwijdering of rectificatie 

- verzoeken om dataportabiliteit (overdragen van gegevens) 

- verzoeken om beperking van de verwerking van uw 

persoonsgegevens 

- Bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens 

 

Contactgegevens: 

U kunt met uw vragen en verzoeken over de verwerking van uw 

persoonsgegevens terecht bij: 

Faculteit Science and Engineering 

Rijksuniversiteit Groningen 

T.a.v. ScienceLinX 

Postadres: Postbus 72  

9700 AB Groningen 

E-mail: sciencelinx@rug.nl 

Uw bericht wordt altijd gedeeld met de Functionaris voor de 

Gegevensbescherming van de RUG. 
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https://www.rug.nl/about-us/organization/rules-and-regulations/algemeen/algemeen-beleid-bescherming-persoonsgegevens-2.0-def.pdf
https://www.rug.nl/about-us/organization/rules-and-regulations/algemeen/20180423-algemeen-privacyverklaring-rug.pdf

