Privacyverklaring.
Sponsortochten georganiseerd door Joggingclub Waregem
1) Voorwerp
Joggingclub Waregem (JCW) hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens die zij in
het kader van haar activiteiten als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. De verwerking verwijst
naar alle bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens op grond waarvan een natuurlijke
persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen,
structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, ter beschikking
stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Dit privacybeleid
heeft tot doel de personen die bij die verwerkingen betrokken zijn alle informatie te verstrekken die
krachtens de toepasselijke regelgeving vereist is, waaronder de informatie vereist door de
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming of
“GDPR”).
2) Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijk - doel beheer gegevens.
De persoonsgegevens worden door JCW verwerkt ten behoeve van de organisatie van de
Sponsortochten.
Volgende personen verwerken persoonsgegevens:
•

JCW : leden van het bestuur die de gegevens nodig hebben voor het opmaken van de
inschrijvingslijsten.

3) Gegevensverwerking
De gegevens van de deelnemers aan de Sponsortochten worden gebruikt:
•
•

om inschrijvingslijsten op te maken;
om de deelnemers uit te nodigen voor de volgende organisatie van activiteiten die in de
toekomst door JCW worden georganiseerd. Daarbij worden de deelnemers via mail op de
hoogte gebracht van de organisatie van nieuwe activiteiten door JCW.

Er kunnen ook foto’s van de lopers genomen worden tijdens de Sponsortochten. Iedereen heeft het
recht om gepubliceerde foto’s van zijn/haar persoon te laten verwijderen of publicatie te weigeren.
Foto’s die niet passen in het kader van de Sponsortochten of die niet in overeenstemming zijn met de
privacy van betrokken personen worden geweigerd voor publicatie.
4) Herkomst van de gegevens
De persoonsgegevens worden verstrekt door de deelnemers zelf bij de inschrijving voor deelname
aan de st Bernardusloop. Deze gegevens kunnen ook via online registratie vooraf verstrekt worden
door de deelnemers.
Welke gegevens worden verwerkt ?
De volgende persoonsgegevens van de deelnemers aan de Sponsortochten worden gevraagd,
opgeslagen en verwerkt:

• persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer
• Beeldmateriaal: Tijdens de Sponsortochten kunnen foto’s worden genomen.
De gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en niet doorgegeven aan derde
partijen (bijv. sponsors of externe partners) indien dit niet nodig is voor uitvoering van de hierboven
beschreven doeleinden.
5) Bewaartermijn van de gegevens
De persoonsgegevens van de deelnemers worden 2 jaar bewaard. Alle personen die toegang hebben
tot deze gegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en
zijn gehouden aan confidentieel gebruik hiervan.
Toegankelijkheid van de gegevens door de deelnemers – mogelijkheid tot wijziging of schrapping
De deelnemers hebben geen rechtstreekse toegang tot de database bv via een online link. De
deelnemers kunnen hun gegevens opvragen en inkijken op éénvoudig verzoek via mail
(joggingclubwaregem@gmail.com), schriftelijke of mondelinge vraag. De gegevens van de deelnemer
zullen op zijn éénvoudig verzoek verwijderd of aangepast worden.
6) Wijziging privacyverklaring
Het bestuur van JCW kan de privacyverklaring 1 steeds wijzigen (indien nodig). Deze versie werd
opgemaakt op 21 januari 2021.

