Privacyverklaring
Stichting Duursport Haaksbergen beheert toevertrouwde persoonlijke gegevens vertrouwelijk en
uitsluitend voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Hiermee organiseren we sportieve
evenementen zoals de jaarlijkse Run ATB Run en eventueel aanverwante activiteiten zoals
trainingen en andere sportactiviteiten. Ze worden niet doorgegeven aan andere organisaties dan
die we inschakelen voor onze benodigde registraties zoals tijdregistratie, inschrijvingen, banken
en prestatievermeldingen.

Identiteit en contactgegevens
De Run ATB Run Haaksbergen is een sportevenement van Stichting Duursport Haaksbergen,
gevestigd te Haaksbergen. E Mail via: runbikerunhaaksbergen@gmail.com en website:
www.rbrhaaksbergen.nl
Er is geen Functionaris Gegevensbescherming (FG).
Doeleinden en rechtsgrond
Doel is het organiseren van een jaarlijkse Run ATB Run ter stimulering duursport, verbinding
leden AVH en HTFC en promotie van Haaksbergen. Deelname aan onze activiteiten heeft tot
gevolg publicatie van naam, startnummer voor het evenement van het betreffende jaar,
geboortejaar, prestatie en mogelijk beeldmateriaal. Gebruik door de organisatie van
beeldmateriaal ten behoeve van pers en eigen promotiemateriaal(zoals internet en folders) valt
onder de deelnamevoorwaarden. Door deel te nemen geeft u blijk deze voorwaarden te
accepteren.

Ontvangers van persoonsgegevens:
De bestuursleden van de stichting en enkele vrijwilligers belast met verwerken van
administratieve deelnemers en vrijwilligers verwerking. Externe bedrijven voor het
tijdregistratiesysteem, het inschrijvingssysteem en het publiceren van de uitslagen.
Verkeersregelaar organisatie: gegevens van vrijwilligers die het verplichte certificaat hebben.
Burgerlijke gemeente: gegevens van kaderleden voor vergunningverlening.

Bewaartermijn van de gegevens
Prestatielijsten worden bewaard zo lang als we bestaan. Gegevens van wanbetalers vijf jaar.
Inschrijfgegevens twee jaar. Financiële gegevens volgens de wet.

Rechten van betrokkenen.
Zowel sporters als vrijwilligers en leveranciers hebben recht van inzage, correctie en verwijdering
van hun gegevens. Correctie en verwijdering kan resulteren in uitsluiting van deelname aan
activiteiten of verwijderen van vermelding in prestatielijsten en berichtgeving.
Gegeven toestemming
Gegeven toestemming voor bepaalde bewerkingen kan ten allen tijde ingetrokken worden.
Gevolgen van niet verstrekken van gegevens.
Het niet verstrekken of het intrekken of laten verwijderen van gegevens kan tot gevolg hebben
dat betreffende persoon geen deel meer kan nemen aan het evenement en /of geen berichten
meer ontvangen over activiteiten in de vorm van e-mails of push berichten. En mogelijk ook van
het verwijderen uit berichtgeving over prestaties.
Geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
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Het inschrijfsysteem deelt personen automatisch in in categorieën aan de hand van ingevoerde
gegevens.
Klachten
Voor vragen, inlichtingen en klachten kunt u zich wenden tot het bestuur van de Stichting, zie bij
contactgegevens.

Toestemming Kinderen
Kinderen onder de zestien jaar mogen volgens de regels op de privacy niet zelf inschrijven. De
toestemming van hun ouders of verzorgers voor de verwerking van de persoonsgegevens van de
kinderen moet aangetoond kunnen worden.

Vragen over de privacy
Stuur een mail naar runbikerunhaaksbergen@gmail.com of reageer via de website.
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