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1. Hoe Industry Relations omgaat met uw gegevens 
 

1. Inleiding 
 
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wil zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Op 
grond van de privacywetgeving, die de RUG in acht neemt, is de RUG daar ook verantwoordelijk 
voor. In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over hoe de RUG gegevens van u verwerkt 
en over de rechten die u hebt. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de Algemene 
Privacyverklaring van de RUG. Bij tegenstrijdigheid prevaleert deze privacyverklaring. 
 

2. Contactgegevens verantwoordelijke 
 
U kunt met uw vragen en verzoeken bij de RUG terecht. U kunt terecht bij:  
 
Team Industry Relations  
Rijksuniversiteit Groningen  
Telefoon: 050 363 4508 
Rijksuniversiteit Groningen 
Postadres: Postbus 72 9700 AB Groningen  
E-mail: privacy@rug.nl 
 
Berichten die op deze adressen binnenkomen, worden altijd gedeeld met de Functionaris voor 
de Gegevensbescherming van de RUG. 
 

3. Doel en grondslag verwerking 
 
De RUG verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de Meet & Greet XL, die plaatsvindt op 
30 september 2019. Het event dient daarbij verschillende doelen:  
 
We bieden onderzoekers, ondernemers en vertegenwoordigers van overheidsorganisaties, 
bedrijven en non-profitorganisaties de gelegenheid elkaar te ontmoeten, de nieuwste 
ontwikkelingen te bespreken en potentiële nieuwe samenwerkingsverbanden voor onderzoek te 
verkennen. 
 
Samengevat wil de RUG verbindingen leggen. De gegevens die de RUG verwerkt om deze doelen 
te realiseren worden verwerkt op grond van: 1) uw toestemming om uw gegevens te delen met 
andere deelnemers ten behoeve van netwerkactiviteiten en 2) het gerechtvaardigd belang van de 
RUG om het evenement te kunnen faciliteren, zoals u berichten over tijd, locatie en gerelateerde 
informatie.  
 
 

4. Verwerkte persoonsgegevens 
 
De RUG verwerkt in het kader van de Meet & Greet XL de volgende persoonsgegevens van u: 

● Naam  
● Organisatie/bedrijf 
● Functie 
● E-mailadres 
● Aanwezigheid 
● Interessegebied  

https://www.rug.nl/info/algemene-privacyverklaring-rijksuniversiteit-groningen.pdf
https://www.rug.nl/info/algemene-privacyverklaring-rijksuniversiteit-groningen.pdf
mailto:privacy@rug.nl
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● Speeddate-partners 
 

 
5. Ontvangers van uw persoonsgegevens 

 
Binnen de organisatie van de RUG worden uw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt door de 
personen voor wie dat noodzakelijk is in het kader van het uitzetten en houden van het 
evenement Meet & Greet XL.  
 
Voor het opzetten en uitvoeren van informatievoorziening omtrent het programma schakelt de 
RUG een externe partner (verwerker) in. Het gaat om OwellO B.V. - creators of Yellenge  uit 
Nijmegen (“OwellO B.V.”).  
 
De RUG zorgt ervoor dat met OwellO B.V. afspraken zijn gemaakt over de zorgvuldige omgang 
met uw persoonsgegevens. Er is een overeenkomst gesloten met OwellO B.V., waarin is bepaald 
dat OwellO B.V. uw persoonsgegevens passend dient te beveiligen en ze na afloop van de 
overeengekomen verwerkingen vernietigt. Ook mogen de persoonsgegevens niet zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de RUG worden verstrekt aan derden.  
 

6. Bewaartermijnen 
 
De RUG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van 
de doelen van Meet & Greet XL. Dit is een maximale bewaartermijn van een jaar na het 
evenement.  
 
Na afloop van de bewaartermijnen worden de gegevens verwijderd van de systemen van de RUG 
en OwellO B.V.. Mochten de bewaartermijnen wijzigen, dan wordt u hiervan op de hoogte 
gebracht. 
 

7. Uw rechten 
 
U hebt op grond van de privacywetgeving diverse rechten. U kunt voor de uitoefening van uw 
rechten contact opnemen met de RUG. Uw verzoeken worden binnen een maand na ontvangst 
beoordeeld en afgehandeld. Voor behandeling wordt vastgesteld dat het verzoek is ingediend 
door een bevoegd persoon en dat het legitiem is. Daarom kan om uw legitimatie worden 
gevraagd voordat het verzoek in behandeling wordt genomen. 
 
U hebt het recht te verzoeken om een overzicht van de over u verwerkte persoonsgegevens en de 
verwerkingen daarvan. Als u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of als u niet langer wilt 
dat uw gegevens worden verwerkt, kunt u vragen om deze gegevens aan te passen of om 
verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen en deze te verwijderen. U hebt in bepaalde 
gevallen ook recht op een afschrift van uw persoonsgegevens in een bruikbaar formaat. Om uw 
verzoek te beoordelen en af te handelen, worden vanzelfsprekend uw persoonsgegevens 
verwerkt. 
 
Naast het feit dat u bij de RUG terecht kunt met uw vragen, verzoeken en klachten, hebt u het 
recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is in Nederland de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 
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8. Veranderingen in deze privacyverklaring  
 
De RUG kan deze privacyverklaring wijzigen. Aanleiding hiervoor kan zijn: (wijziging van)wet- 
en regelgeving, wijziging in het overkoepelende privacybeleid van de RUG en voortschrijden van 
de techniek. Uiteraard wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. 
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