Privacyverklaring Deelnemers
Loop|Fiets|Proef|Marathon|Drenthe
Loop|Fiets|Proef|Marathon|Drenthe is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina
ziet u wat er gebeurt met gegevens die u aan LFPMD verstrekt.
Loop|Fiets|Proef|Marathon|Drenthe
Homaat 9
9431 MK Westerbork
info@loopfietsproef.nl

Deze verklaring is alleen van toepassing op de gegevens die wij nodig hebben voor
het innen van inschrijfgeld en doen van mededelingen betreffende het evenement

Gebruik van jouw persoonsgegevens
Persoonsgegevens
Loop|Fiets|Proef|Marathon|Drenthe verwerkt, de volgende gegevens:




naam
mailadres
woonplaats

Doeleinden
Loop|Fiets|Proef|Marathon|Drenthe verwerkt deze gegevens voor het toekennen van
startnummer en doen van mededelingen betreffende het evenement.

Loop|Fiets|Proef|Marathon|Drenthe bewaart de gegevens in op een beveiligde pc,
die beschermd wordt door up-to-date anti-virus software.
De secretaris en coördinator bulkmail heeft toegang tot dit bestand.
Hij/Zij hebben verklaard zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en deze niet
willekeurig aan derde te verstrekken.

Bewaartermijn
Loop|Fiets|Proef|Marathon|Drenthe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan
strikt noodzakelijk.
De gegevens zullen 2 jaar bewaard worden of zoveel eerder worden verwijderd op
verzoek van de eigenaar.

Persoonsgegevens delen met derden
Loop|Fiets|Proef|Marathon|Drenthe verkoopt jouw gegevens niet aan derden.
Bij het verstrekken van jouw gegevens aan een externe partij legt
Loop|Fiets|Proef|Marathon|Drenthe in een bewerkersovereenkomst vast dat jouw
gegevens niet voor andere doeleneinden mogen worden gebruikt en worden
verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Zo zorgt Loop|Fiets|Proef|Marathon|Drenthe
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens bij
externe partijen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek
tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar info@loopfietsproef.nl

Beveiliging
Met up to date beveiligingsmaatregelen beperkt Loop|Fiets|Proef|Marathon|Drenthe
de kans op misbruik van je gegevens. Alleen de noodzakelijke personen hebben
toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.

Heb je een klacht?
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik of heeft u vragen of klachten rond de verwerking van uw
persoonsgegevens door Loop|Fiets|Proef|Marathon|Drenthe, neem dan contact op
met ons.
Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving
het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Westerbork, 1 juli 2018

