PRIVACYVERKLARING (versie 20 februari 2019)
Dit is de privacyverklaring van:
Stichting Community Service Rotary Club Uithuizen – Het Hogeland
Hoofdstraat 99
9982 AC UITHUIZERMEEDEN
www.naardebollen.nl
KVK nummer: 02089274
1.

Introductie

Wij waarderen de interesse die u in onze stichting hebt getoond door uw bezoek aan onze website of onze social media. Deze
privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die wij verzamelen tijdens uw contact met ons.
2.1

Welke gegevens

Wij verkrijgen de persoonsgegevens omdat u deze aan ons (heeft) verstrekt. Dit kan door middel van:
▪
Het invullen van het inschrijvingsformulier op deze website.
▪
Social media, zoals onze facebook- of LinkedIn pagina.
▪
Bij contact in real life, per e-mail of via de telefoon.
Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:
▪
Basisgegevens zoals uw achternaam, uw voorletter(s) en uw woonplaats.
▪
Contactgegevens zoals uw e-mailadres.
▪
Het gegeven of de deelnemers ouder of jonger dan 12 jaar oud zijn.
▪
Omdat wij uw betaling ontvangen verschijnt uw rekeningnummer op ons rekeningafschrift.
2.2

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij
ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze
informatie.
3.

Waarvoor verzamelen wij deze gegevens

Via het inschrijfformulier kunt u zich aanmelden voor ons wandelevenement. Hiervoor gebruiken wij uw persoonsgegevens zoals
genoemd in 2.1 van deze privacyverklaring. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt en op
basis van uw toestemming. Wij vragen u persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:
1. Uw deelname aan ons wandelevenement ‘naar de bollen 2019’ (administratieve doeleinden).
2. Vanwege communicatie inzake het wandelevenement ‘naar de bollen’ 2019 (communicatie).
3. Het verzenden van een uitnodiging voor een volgend wandelevenement (marketing).
4. Het afhandelen van uw betaling (administratieve doeleinden).
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen het feit dat wij u een uitnodiging voor een volgend wandelevenement willen
sturen. U kunt ons blokkeren of zich afmelden door een mail te sturen aan: info@naardebollen.nl
4.

Foto’s

Tijdens de wandeltocht kunnen foto’s en video’s worden gemaakt van de deelnemers. Dat gebeurt zowel door fotografen die dat
op verzoek van ons verzorgen, als door deelnemers en toeschouwers. De foto’s gemaakt door de door ons aangewezen
fotografen kunnen gepubliceerd worden op de website www.naardebollen.nl. Op deze foto’s en video’s kunnen personen
herkenbaar in beeld zijn. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken aan de organisatie door het sturen van een
mail naar info@naardebollen.nl. De geplaatste foto’s en video’s op de website en sociale media van ons zullen wij dan meteen
verwijderen.
5.

Verstrekking aan derden

Wij delen uw gegevens slechts met derden indien dit voor het evenement noodzakelijk is.
Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij
zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover deze
derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van ons, sluiten wij met een deze derde een
verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

6.

Uw rechten

Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, kunt u ons vragen om deze in te zien, bij te werken, te wijzigen of, indien
wettelijk mogelijk, te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken. Tevens kunt u bezwaar maken tegen (een gedeelte van) de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij wijzen u er voor de volledigheid op dat u door ons niet wordt onderworpen aan een
geautomatiseerde besluitvorming.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien daartoe
een wettelijke verplichting bestaat.
7.

Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van
de wet is vereist. Na afloop van de termijn zullen wij deze gegevens verwijderen.
8.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij nemen daarom alle technische en
organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw persoonsgegevens te beveiligen
9.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen een herzien
versie op onze website. Controleer daarom onze website van tijd tot tijd om te zien of de verklaring is aangepast.
10.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hiervoor genoemde
rechten, kunt u contact opnemen met ons via info@naardebollen.nl

