PRIVACYBELEID (Stichting Ommelander Loopcircuit)
De stichting Ommelander Loopcircuit is een overkoepelende stichting waaronder het Huis en
Hypotheek Loopcircuit valt (hierna loopcircuit). Binnen het loopcircuit worden de volgende
loopevenementen georganiseerd.
 Steemer Omloop (Stedum)
 Hippolytusrun (Middelstum)
 Lopster Torenloop (Loppersum)
 Minimarathon (ten Boer)
 Eemsmondloop (Uithuizermeeden)
 Rabo Ekensteinloop (Appingedam, landgoed Ekenstein)
Daarnaast verzorgt het chiptimingteam van de stichting ook de inschrijving en uitslagverwerking
bij zogenaamde “externe lopen”. Voor deze lopen geldt dezelfde behandeling van
persoonsgegevens als voor de “eigen” loopevenementen
De stichting loopcircuit respecteert jouw privacy. Gegevens die je aan ons verstrekt, behandelen
we zorgvuldig en vertrouwelijk.
1.
Jouw privacy
Het loopcircuit hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van
persoonsgegevens. Daarom willen wij je in dit privacybeleid heldere en transparante informatie
geven over de wijze waarop het loopcircuit persoonsgegevens verwerkt van deelnemers.
Uiteraard worden persoonsgegevens van deelnemers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
behandeld en beveiligd. Hierbij houdt het loopcircuit zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is het loopcircuit.
2.
Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens
Bij ieder loopevenement binnen het Huis en Hypotheek Loopcircuit (hierna loopcircuit) worden
persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Het loopcircuit verwerkt jouw (persoons)gegevens
voor de volgende doelen:
•Inschrijving en uitslagverwerking;
•Vragen die binnenkomen via de website of e-mail binnenkomen te kunnen beantwoorden;
•Communicatie met jou, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief die je voor iedere loop per e-mail
Krijgt (mits je je daarvoor hebt aangemeld).
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De inschrijfgegevens verzamelen we om de tijdregistratie bij de wedstrijden naar behoren te
kunnen laten verlopen en je te informeren over de uitslagen. De uitslagen van de wedstrijden
worden gepubliceerd op uitslagen.nl.
3.
Welke gegevens verwerken wij?
Wij kunnen de volgende (bijzondere) (persoons)gegevens verwerken:
•Voor- en achternamen
•Geslacht
•Geboortedatum
•Adresgegevens
•Telefoonnummer
•E-mailadres
•Algemene gebruikersgegevens van de website
4.
Delen met andere partijen
Wij publiceren de uitslagen met beperkte gegevens op de website uitslagen.nl.
Beperkte gegevens bestaan hierbij uit: naam en woonplaats van de deelnemer
In verband met de publicatie op uitslagen.nl moeten wij voldoen aan onderstaande:
Voordat de gegevens naar uitslagen.nl kunnen worden ge-upload moet het loopcircuit zich
akkoord verklaren met het volgende:








Uitslagen van dit evenement mogen voor onbepaalde tijd gebruikt worden in door
Iwan.nl B.V. beheerde websites en apps (zoals Uitslagen.nl).
De volgende uitslag-gegevens worden verzonden naar Iwan.nl B.V.: naam,
geboortedatum, geslacht, woonplaats, land, vereniging/team, startnummer, prestatie.
Organisatie heeft deelnemers geïnformeerd over publicatie van de uitslagen en daar
toestemming voor gevraagd.
Organisatie is verantwoordelijk voor de juistheid van uitslagen.
Organisatie zal Wegwed bestanden (inschrijfgegevens) bewaren om correcties en
verwijder-verzoeken conform de
Europese privacy wetgeving zelf te kunnen uitvoeren.
Correctie- en verwijder-verzoeken worden door organisatie binnen 30 dagen verwerkt.

Het loopcircuit verwerkt jouw gegevens niet buiten de EU.
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5.



We bewaren jouw persoonsgegevens alleen
Voor onze eigen tellingen om een trend in de deelnemersaantallen te kunnen genereren.
Om te kunnen voldoen aan verzoeken tot het verwijderen van persoonsgegevens op
uitslagen.nl

5.1.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen (corrigeren) en te
verwijderen.
Verzoeken:
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering of overdracht van jouw gegevens sturen
naar privacy@ommelanderloopcircuit.nl. Dit e-mailadres kun je gebruiken voor alle privacy
gerelateerde vragen/verzoeken.
6.
Hoe lang we jouw gegevens bewaren
Je gegevens blijven in ons inschrijfsysteem staan zolang als nodig is om je gegevens op verzoek te
kunnen verwijderen. Zie punt 5.
Je gegevens staan alleen op apparatuur van het loopcircuit en zijn niet door derden te benaderen.
Een deel van je gegevens staan op de website van uitslagen.nl.
7.
Social media
Het loopcircuit maakt voor, tijdens en na de lopen gebruik van Facebook. Hierop worden sfeer- en
actiefoto’s en korte berichtjes geplaatst. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden
en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden.
Hierbij spant het loopcircuit zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te
nemen en/of er proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te
beantwoorden. Het loopcircuit behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag
of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht
worden ontleend. Het loopcircuit is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens
of de content op haar social mediakanaal geplaatst door derden. Indien een deelnemer vragen of
opmerkingen heeft, kan de deelnemer contact opnemen met het loopcircuit via
privacy@ommelanderloopcircuit.nl
8.
Communicatiemiddelen gebruikt door vrijwilligers/medewerkers
Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen het loopcircuit, kan een desbetreffende
vrijwilliger/medewerker gebruikmaken van communicatiemiddelen waarop het loopcircuit geen
invloed heeft. Onder communicatiemiddelen worden verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger,
direct messages zoals via Facebook en Twitter, telefoongesprekken, et cetera. De vrijwilligers en
medewerkers dienen zich te houden aan dit privacybeleid.
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9.
Websites van het loopcircuit en andere websites
Op de websites van het loopcircuit tref je een aantal links aan naar andere websites. Het
loopcircuit draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die
partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je
bezoekt.
De volgende websites vallen onder verantwoording van het loopcircuit:
 www.ommelanderloopcircuit.nl
Tenslotte
Vragen
Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan via
e-mail aan het loopcircuit, onderwerp Privacy, privacy@ommelanderloopcircuit.nl
Meldpunt kwetsbaarheden
Ben je deskundig en ontdek je een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze
kwetsbaarheid te melden via privacy@ommelanderloopcircuit.nl. Zo kunnen we samen de
veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.
Wijzigingen privacybeleid
Het loopcircuit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid.
Indien het loopcircuit een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop
het loopcircuit de persoonsgegevens van deelnemers verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via
berichtgeving op onze website, in onze nieuwsbrief of op social media.
Verantwoording
Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacybeleid is het bestuur en de webmaster van het
loopcircuit verantwoordelijk.
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Nieuwsbrief:
Onze digitale nieuwsbrief ontvang je kort voor iedere loop van het Huis & Hypotheek Loopcircuit.
Je hebt je hiervoor in het verleden zelf, via een door jezelf opgegeven e-mailadres, als abonnee
aangemeld.
Door recente wijzigingen in de Europese Privacywetgeving zijn wij verplicht om jouw toestemming
te vragen of je in de toekomst onze digitale nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. De Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt hiervoor strengere privacyregels op.
Om aan deze privacyregels te voldoen hebben we hier melding van gemaakt in de nieuwsbrief van
6 juni 2018. Deze melding is ook te vinden op onze website. Afmelden voor onze nieuwsbrief kan
via de link onderaan de nieuwsbrief of via de knop inschrijven/uitschrijven nieuwsbrief op de
website (zie pagina Nieuwsbrief) Als je de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen dan hoef je geen
actie te ondernemen. Door niet te reageren verleen je ons toestemming om onze digitale
nieuwsbrief ook in de toekomst naar het door jou opgegeven e-mailadres te sturen. Wij gebruiken
je e-mailadres uitsluitend voor het toezenden van de digitale nieuwsbrief!
Als je je afmeldt dan wordt je e-mailadres uit ons systeem verwijderd en ontvang je geen digitale
nieuwsbrieven meer.
Foto’s:
Bij iedere loop binnen het loopcircuit worden foto’s gemaakt door de fotograaf van het
loopcircuit. Een selectie van deze foto’s wordt op onze website geplaatst. Doel van het plaatsen
van deze foto’s is het weergeven van een sfeerbeeld van de gehouden loop.
Wil je niet dat je foto op onze website zichtbaar is of dat je op foto’s op onze website zichtbaar
bent kan je een verzoek tot het verwijderen van de foto aan ons doorgeven via
privacy@ommelanderloopcircuit.nl.
Wij plaatsen alleen foto’s die gemaakt zijn door onze eigen fotograaf. Wij zijn ook niet
verantwoordelijk voor de foto’s die tijdens de loopevenementen van het loopcircuit worden
gemaakt door andere fotografen dan de fotograaf van het loopcircuit. Ook voor plaatsing, waar
dan ook is het loopcircuit niet verantwoordelijk
Klachtrecht:
Als het loopcircuit niet voldoet aan jouw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht
van jouw persoonsgegevens, dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Mocht jouw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kun je
hiertegen in beroep gaan bij de rechter.
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Beveiliging:
Het loopcircuit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet
goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
privacy@ommelanderloopcircuit.nl.
Cookies
Cookiebeleid volgt
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