PRIVCACYBELEID Organisatie Kwart-Triathlon Deil en Ronde van Deil
Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de organisatie van de KwartTriathlon Deil en de Ronde van Deil (hierna: “organisatie”) verwerkt van haar deelnemers.
De organisatie van de Kwart-Triathlon Deil en Ronde van Deil, is onderdeel van de
speeltuinvereniging Jeugdland Deil.
Indien je inschrijft voor deelname aan een wedstrijd en je gegevens aan de organisatie verstrekt, geef
je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De organisatie en wedstrijdleiding, p/a Palmesteynstraat 20, 4158 CV Deil.
Deze is bereikbaar via: info@kwarttriathlondeil.nl
2. Welke gegevens verwerkt de wedstrijdleiding en voor welk doel
2.1
In het kader van jouw deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) Licentieinformatie (alleen bij de triathlon).

2.2
a)
b)
c)

d)
e)
2.3

De wedstrijdleiding verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
je naam, woonplaats en geslacht worden gebruikt in de uitslagenlijsten, die ook op de website
(kwarttriathlondeil.nl) worden vermeld en worden doorgespeeld aan de media.
het emailadres wordt gebruikt om je te informeren over de wedstrijd en eventueel voor de
wedstrijd in het aankomend jaar.
de door jouw verstrekte gegevens worden doorgegeven aan het Bondsbureau van de
Nederlandse Triatlon Bond (NTB), omdat wij verplicht zijn deze van alle deelnemers te
verstrekken.
je telefoonnummer wordt gebruikt om je in bijzondere gevallen snel te kunnen informeren
je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, af te wikkelen.
Je gegevens worden tot 2 jaar na de wedstrijd bewaard om je te informeren over komende
wedstrijden. Uitslagenlijsten, met je naam, woonplaats en geslacht, blijven op de website
zichtbaar.

E-mail berichtgeving:
Afmelding voor de mailings is te allen tijde mogelijk via de mail (info@kwarttriathlondeil.nl).
3. Bewaartermijnen
De organisatie bewaart je persoonsgegevens tot maximaal twee jaar na afloop van het evenement,
waar je aan hebt deelgenomen, met uitzondering van de gegevens die op de uitslagenlijsten staan.
De uitslagenlijsten blijven in principe op de website staan.
Mailing van en naar deelnemers, worden maximaal twee jaar na verzending verwijderd uit de mailbox.
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.

4.2

De organisatie van de Triathlon, is verplicht de gegevens van de deelnemers te verstrekken aan
de Nederlandse Triatlon Bond (NTB). Verder worden de gegevens van personen door ons niet
aan derden verstrekt.

5. Verwijdering, vragen en klachten
5.1 Via de mail kan je de wedstrijdleiding verzoeken om je persoonsgegevens te wijzigen of te
verwijderen. De wedstrijdleiding zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand
na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kan je contact opnemen met de wedsstrijdleiding.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de wedstrijdleiding je persoonsgegevens verwerkt
of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Speeltuinvereniging Jeugdland Deil.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan
onze wedstrijdleiding [info@kwarttriathlondeil.nl]
6. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op de Website bekend gemaakt.

