Gebruikersvoorwaarden registratie
Bepalingen vooraf






RUG = Rijksuniversiteit Groningen
Onder account verstaan we de combinatie van een e-mailadres en wachtwoord
waarmee toegang verkregen wordt tot de RUG-Declaratieportal;
De RUG-Declaratieportal is een webdienst van de RUG om natuurlijke personen de
gelegenheid te bieden om voorgeschoten kosten en contractuele vergoedingen ten
behoeve van de RUG te declareren;
De RUG schermt de RUG-Declaratieportal af middels een wachtwoord, aangezien
deze diensten uitsluitend beschikbaar gesteld worden aan de declarant.

Algemeen








Het door u opgegeven e-mailadres wordt alleen gebruikt als u een nieuw wachtwoord
wilt aanvragen en/of voor communicatie gerelateerd aan (de producten van) de RUGDeclaratieportal;
Het e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt;
De door u opgegeven gegevens worden gebruikt om het mogelijk te maken om een
betaling van een ingediende declaratie uit te voeren;
De door u aangeleverde gegevens worden vastgelegd in de financiële systemen van de
RUG om het mogelijk te maken om een betaling uit te voeren. In het geval van een
belaste dienstverlening kunnen de persoonlijke gegevens en de uitbetaalde bedragen
aan de Nederlandse belastingdienst worden doorgegeven;
De RUG is niet verantwoordelijk voor de uitbetaling van de declaratie als gevolg van
de door de declarant opgegeven onjuiste gegevens. Het risico en de gevolgen die
voortvloeien uit de opgegeven onjuiste gegevens liggen bij de declarant en niet bij de
RUG.

Registratie met account
Door u te registreren door middel van het aanmaken van een account op de RUGDeclaratieportal gaat u uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden:
1. om correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd bij de
registratie, en
2. om deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.
U ontvangt na registratie een bevestigingsmail van ons. Uw inloggegevens (gebruikersnaam
en wachtwoord) zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te
exploiteren of in gebruik te geven aan derden. Als u het vermoeden heeft dat uw
inloggegevens in handen van derden zijn gekomen, dan bent u verplicht om de RUG hier per
direct van op de hoogte te stellen.
De RUG heeft te allen tijde het recht een account tijdelijk of permanent te blokkeren
bijvoorbeeld wanneer een gebruiker naar het oordeel van de RUG in strijd handelt met deze
Gebruiksvoorwaarden.
Registratie zonder account

Door u te registreren zonder het aanmaken van een account op de RUG-Declaratieportal gaat
u uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden:
om correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd bij de registratie

