Privacyverklaring Regge Survival
Atletiek- en Survivalvereniging Atletics is een sportvereniging die zorg draagt voor de
organisatie van diverse sportevenementen. Een van die evenementen is de Regge Survival.
De organisatie van dit evenement is in handen van de commissie Regge Survival. Deze
commissie is een onderdeel van atletiek- en survivalvereniging Atletics, gevestigd aan de Van
Heerdtweg 5 in Nijverdal.
De commissie draagt de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergeven in deze privacyverklaring. Voor vragen en/of opmerkingen omtrent deze
verklaring kunt u contact opnemen via reggesurvival@atletics.nl.
1. Verwerken persoonsgegevens
De commissie Regge Survival verwerkt de persoonsgegevens die personen zelf aan de
organisatie verstrekken. De gegevens worden verkregen via:
1. De website www.inschrijven.nl;
2. De website www.uvponline.nl;
3. De website www.reggesurvival.nl;
4. Het ledenbestand van ASV Atletics;
5. Direct contact met organisatie, mondeling of digitaal;
6. Aanwezige fotografen bij Regge Survival;
Door persoonsgegevens te verstrekken op één van de bovengenoemde wijzen, gaat de
verstrekker ermee akkoord dat de commissie Regge Survival deze gegevens overeenkomstig
dit reglement verwerkt. De commissie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
lidmaatschap SBN, voornaam, achternaam, geslacht, straat, huisnummer, postcode,
woonplaats, land, geboortedatum, telefoonnummer, ICE-telefoonnummer, emailadres,
IBAN, naam rekeninghouder, T-shirtmaat, groepsnaam en foto’s.
1.1 Gegevens van personen onder de 16 jaar
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar vallen volgens het AVG onder de term ‘bijzondere
gegevens’ en verdienen daarom extra aandacht in deze verklaring. De commissie raadt
ouders en/of verzorgers van personen jonger dan 16 jaar aan betrokken te zijn bij het
inschrijven voor de Regge Survival. Indien een persoon er van overtuigd is dat de commissie
verkeerd omgaat met het verwerken van gegevens, dient hij/zij contact op te nemen via
reggesurvival@atletics.nl .
1.2 Bewaartermijn persoonsgegevens
De commissie Regge Survival bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor deze verzameld worden. Hieronder is te lezen waar de
commissie de persoonsgegevens voor gebruikt.

1.3.1 Inschrijving
De commissie verwerkt de volgende gegevens om inschrijvingen te verzorgen: lidmaatschap
SBN, voornaam, achternaam, geslacht, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land,
geboortedatum, telefoonnummer, ICE-telefoonnummer, emailadres, IBAN, naam
rekeninghouder, T-shirtmaat en groepsnaam. Deze worden beheerd door het
wedstrijdsecretariaat. De bewaartermijn voor deze gegevens is tot zes maanden na afloop
van het evenement. Hierbij zijn de volgende systemen betrokken: inschrijven.nl, uvponline.nl
en de persoonlijke laptops van het wedstrijdsecretariaat.
Om een inschrijving bij de 4 en/of 6 kilometer te controleren, worden de volgende gegevens
van het team gepubliceerd op de website van de Survivalrunbond Nederland: teamnaam,
voor- en achternaam deelnemers en woonplaats.
In de week voorafgaand aan het evenement worden de definitieve starttijden van de teams
bekend gemaakt. De teamnamen worden gepubliceerd in de Regge Survivalkrant en op de
website van de Regge Survival.
1.3.2 Betalingen
De commissie verwerkt de volgende gegevens om de betalingen te verzorgen: voornaam,
achternaam, telefoonnummer, ICE-telefoonnummer, emailadres, IBAN, naam
rekeninghouder en groepsnaam. De bewaartermijn voor deze gegevens is tot zes maanden
na afloop van het evenement. Hierbij zijn de volgende systemen betrokken: een
Dropboxmap van de commissie en de persoonlijke laptops van de penningmeester en het
wedstrijdsecretariaat. De gegevens worden per e-mail verstuurd naar de penningmeester.
De betaling vindt plaats middels een automatische incasso door de Rabobank.
1.3.3 Promotie
De commissie verwerkt de volgende gegevens ter promotie van de Regge Survival:
voornaam, e-mail en foto’s van voorgaande edities. De bewaartermijn voor de voornaam en
e-mail is tot twaalf maanden na afloop van het evenement. Hierbij zijn de persoonlijke
laptops van het wedstrijdsecretariaat betrokken. In het fotoarchief van het
wedstrijdsecretartiaat vindt geen opschoning plaats. Personen kunnen op verzoek hun
gegevens laten verwijderen.
1.4 Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
De commissie Regge Survival verwerkt persoonsgegevens voor het organiseren van de Regge
Survival. Concreet worden deze gebruikt voor de volgende doelen:
- Het incasseren van de deelnamekosten;
- Het indelen van startgroepen;
- Versturen van de nieuws- en informatiemail aan geïnteresseerden;
- Deelnemers informeren over eventuele wijzigingen;
- Bereiken van ouders en/of verzorgers in geval van een calamiteit;
- Instrueren vrijwilligers;
- Uitbrengen Regge Survivalkrant;
- Content op sociale media;

2. Delen van persoonsgegevens met derden
De commissie Regge Survival verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Zij verstrekt
uitsluitend gegevens aan de verzekeraar van de Survivalrunbond, indien dit noodzakelijk is.
De betrokkene persoon wordt hier over geïnformeerd.
3. Cookies op website
De website van de Regge Survival maakt gebruik van functionele, analytische en tracking
cookies. De commissie Regge Survival gebruikt enkel cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze
te kunnen optimaliseren. Opgeslagen cookies zijn te verwijderen via de instellingen van de
gebruikte browser.
4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Iedereen heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Bovendien bestaat er het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de gang van zaken. Een verzoek omtrent de
persoonsgegevens dient gestuurd te worden naar reggesurvival@atletics.nl.
5. Beveiliging persoonsgegevens
De commissie Regge Survival neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft
passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofd
gebruik tegen te gaan. Zo is de toegang tot persoonsgegevens beveiligd met een
wachtwoord en zijn de betrokken laptops beveiligd met antivirussoftware.

