Beste Deelnemers, Ouders en/of verzorgers,
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland. Wij als
FCV De Durtrappers respecteren de privacy en persoonlijke levenssfeer van onze leden en deelnemers.
Naast het organiseren van een mooi evenement, zijn wij ook druk bezig geweest met het in orde maken
van alle overeenkomsten en documenten, die nodig zijn om aan deze nieuwe wetgeving te kunnen
voldoen.
Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht hebben wij ons privacybeleid en een privacyverklaring
enige tijd geleden online op onze website www.dedurtrappers.nl beschikbaar gesteld. Om ook
deelnemers, die niet via de digitale route kennis hebben kunnen nemen van ons privacybeleid, in de
gelegenheid te stellen deze documenten in te zien, liggen de voornoemde documenten ter inzage in
het clubhuis van de vereniging.
Wij willen jullie als deelnemers ontlasten door hieronder de kernpunten uit ons pricacybeleid te
formuleren.
Onder persoonsgegevens vallen naast je naam, adres en geboortedatum ook informatie als
rugnummer, e-mailadressen, disciplines, titels en beeldmateriaal (foto’s).
Als organisatie maken wij van onze leden een ‘ledenlijst’, van de deelnemers aan wedstrijden een
‘deelnemerslijst’ en van de uitslagen van wedstrijden een ‘uitslagenlijst’. Dergelijke
gegevensverwerking valt onder het bereik van de AVG. De voornoemde uitslagenlijst maken wij
daarnaast publiekelijk bekend.
Ook delen wij gegevens, wanneer noodzakelijk, met de jury, de baanofficials, omroepers, EHBO, de
KNWU, de UCI, de UEC en vergelijkbare, voor een goedverloop van het door ons georganiseerde
evenement.
Om de wielersport en onze wedstrijd te promoten en om de deelnemers in een leuk aandenken te
voorzien, worden foto’s van het evenement beschikbaar gesteld via www.dedurtrappers.nl en onze
facebookpagina @fcvdedurtrappers.
Wij gaan ervanuit dat u instemt met de verwerkingen persoonsgegeven, uiteengezet in ons
privacybeleid. Mocht u bezwaar willen maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens dan
vernemen wij dat graag en zullen wij de ongewenste verwerking van de persoonsgegevens
tegenhouden en de tot op heden verwerkte persoonsgegevens verwijderen. Dit bezwaar kunt u bij de
inschrijfbalie kenbaar maken.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens FCV De Durtrappers wensen wij u een prettige wedstrijd toe.

