Privacyreglement Stichting Vrouwentriathlon
Stichting Vrouwentriathlon verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van deelnemers. Hierbij gelden
de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•

Deelnemersgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de
doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld;
gegevens zijn verzameld via de (online) inschrijfformulieren voor de clinics, evenementen of
wedstrijden;
gegevens zijn verzameld via het online aanmeldformulier voor de digitale nieuwsbrief;
Gegevens zijn verzameld via aanmelding per mail voor clinics of evenementen.

Doeleinden zijn:
•
•

gebruik in het kader van de clinics, evenementen en wedstrijden van Stichting Vrouwentriathlon;
gebruik in het kader van marketing en communicatie van Stichting Vrouwentriathlon.

Werkwijze:
De persoonsgegevens worden alleen verwerkt als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
•
•
•
•

de deelnemer heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
verwerking is noodzakelijk voor de organisatie van de evenementen en wedstrijden van de
Stichting Vrouwentriathlon;
verwerking is noodzakelijk vanwege veiligheidsoverwegingen;
verwerking is noodzakelijk om contractuele verplichtingen na te komen

Gezondheidsgegevens van deelnemers worden alleen verwerkt in het kader van
veiligheidsoverwegingen. Na afloop van het evenement of wedstrijd worden deze gegevens
vernietigd. Persoonsgegevens worden maximaal drie jaar bewaard.
Informatiebeveiligingsafspraken:
Alle vrijwilligers van Stichting Vrouwentriathlon die (gezondheids)gegevens van deelnemers
verwerken of anderszins kennis nemen van deze gegevens zijn gehouden aan geheimhouding. Ook
dragen wij er zorg voor dat er geen vertrouwelijke informatie inzichtelijk is voor derden.
Rechten van de deelnemers
•

•
•

Deelnemers hebben recht op inzage in alle gegevens die over haar zijn verzameld en verwerkt.
Deelnemers kunnen hiertoe een verzoek indienen bij de functionaris gegevensbescherming (fg)
van de Stichting Vrouwentriathlon;
Deelnemers kunnen verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte
gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn;
Deelnemers kunnen verzoeken om verwijdering van de verzamelde en verwerkte gegevens.
Verwijdering kan alleen geschieden indien Stichting Vrouwentriathlon heeft voldaan aan eventuele
contractuele verplichtingen of afdrachten aan derden (aanmerkelijk belang).

Wanneer een deelnemer van mening is dat de Stichting Vrouwentriathlon of één van haar vrijwilligers
dit privacyreglement niet of onvoldoende naleeft, dan kan een klacht worden ingediend bij de Stichting
Vrouwentriathlon.
December 2017

