Driebergen, 27 augustus 2019

PRIVACY STATEMENT STICHTING STELVIO FOR LIFE
Stichting Stelvio for Life, gevestigd te 3971 GJ Driebergen Rijsenburg aan de Traaij 213, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
De Stichting Stelvio for Life hecht er veel waarde aan dat persoonsgegevens zorgvuldig
worden verwerkt en dat voor een ieder transparant is met welk doel en hoe wij
persoonsgegevens verwerken. Wij verschaffen hierop een toelichting in deze verklaring.
In deze verklaring komen de volgende zaken aan bod:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Redenen van het verwerken van persoonsgegevens
Minderjarige deelnemers en ouderlijk toezicht
Cookies of vergelijkbare technieken die wij op de website gebruiken
Hoe wij (persoons)gegevens beveiligen
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Delen van persoonsgegevens met derden
Toekomstige wijzigingen in privacy- en/of cookiebeleid

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Welke persoonsgegevens wij verwerken, is afhankelijk van het volgende:
•
•
•

Inschrijving als deelnemer
Doen van een donatie aan een deelnemer
Invullen van het contactformulier op onze website

De persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, zijn:
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Antwoord op gezondheidsverklaring
Fotomateriaal, onder meer van de dag van het evenement, inclusief finishfoto’s van
deelnemers
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt hebt, bijvoorbeeld door een profiel
op deze website aan te maken of in correspondentie met ons (schriftelijk, via mail,
telefonisch)
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens worden onder meer verwerkt via de website en de app van de Stichting
Stelvio for Life.
2. Redenen van het verwerken van persoonsgegevens
Stichting Stelvio for Life verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Het afhandelen van de inschrijving als deelnemer van Stelvio for Life.
Het bewust transparant maken van deelnemers van Stelvio for Life en het door hen
bijeengebrachte sponsorbedrag, mede met het oog op het werven van donaties
Het openbaar maken van de naam van onze deelnemers, een eventueel team waarin
zijn zitten en het door hen bijeengebrachte sponsorbedrag op onze website via de
Stelvio for Life app met als doel dat de deelnemers zich kunnen laten sponsoren.
Het afhandelen van de betaling van donateurs en het kenbaar maken van jouw naam
als donateur – afhankelijk van jouw eigen keuze die je op de website kunt maken aan iedere websitebezoeker of uitsluitend aan degene aan wie jij doneert (voor
websitebezoekers wordt dit vermeld als anoniem).
Het verzenden van onze nieuwsbrief (waarvoor kun je je altijd kunt afmelden)
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren of om jouw vraag uit hoofde van het ingevulde contactformulier te
beatwoorden
Je te informeren over (wijzigingen van) Stelvio for Life
Je de mogelijkheid te bieden een eigen deelnemerspagina aan te maken
Stichting Stelvio for Life heeft de mogelijkheid om jouw gedrag op de website te
analyseren met als enige doelstelling om daarmee de website te verbeteren.
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3. Minderjarige deelnemers en ouderlijk toezicht
Stichting Stelvio for Life heeft geen enkele intentie om informatie over minderjarige
websitebezoerkers te verzamelen of te verwerken, tenzij ze toestemming hebben van
ouders of wettelijk vertegenwoordigers om als deelnemer te participeren in ons evenement.
Voor deelname aan ons evenement is nadrukkelijk toestemming van ouders/ wettelijk
vertegenwoordigers vereist.
Wij zijn niet in staat te controleren of een website bezoeker minderjarig is. Om die reden
raden wij ouders/wettelijk vertegenwoordigers nadrukkelijk aan om actief toe te zien op de
online activiteiten van hun minderjarige kinderen.
Indien u als ouder/wettelijk vertegenwoordiger van oordeel bent dat ten onrechte
persoonsgegevens van uw minderjarige kind door ons is verwerkt, verzoeken wij u dit
kenbaar te maken via info@stelvioforlige.nl, waarna wij contact met u opnemen om een en
ander, indien nodig, te corrigeren.
4. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij op de website gebruiken
Stichting Stelvio for Life gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
5. Hoe wij (persoons)gegevens beveiligen
Stichting Stelvio for Life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met info@stelvioforlife.nl.
Teneinde het doen van donaties aan de Stichting Stelvio for Life professioneel te beveiligen,
wordt gebruik gemaakt van een beveiligde betaalomgeving en beveiligde verbindingen.
Voor het inzien en wijzigen van persoonsgegevens door deelnemers, is een persoonlijke
inlog omgeving ingericht waar toegang uitsluitend mogelijk is onder gebruikmaking van
emailadres en bijbehorend wachtwoord.
Wij laten ons van tijd tot tijd door deskundige derden adviseren ten aanzien van de
beveiliging van onze website en eventuele zaken die daarin, naar de stand van de huidige
techniek, zouden kunnen worden aangepast.
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6. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Naast de inlog naar die deelnemers gedurende het jaar van hun deelname hebben naar (het
beheer van) hun eigen persoonsgegevens, heb je het recht om je persoonsgegevens in te
zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Stelvio for Life.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar info@stelvioforlife.nl.
Wij zullen je ingeval van een dergelijk verzoek vragen om jezelf te identificeren, opdat we er
zeker van zijn dat we de juiste opdracht van de juiste persoon aanvaarden.
7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Stelvio for Life bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, dan wel
wettelijk vereist is.
Wij hanteren in ieder geval de volgende bewaartermijnen voor de volgende
persoonsgegevens:
A. Gegevens van deelnemers – wij bewaren deze gedurende een periode van 5 jaar,
teneinde (oud) deelnemers te kunnen informeren over de ontwikkelingen bij
Stichting Stelvio for Life en ze uit te nodigen om nog eens deel te nemen. Indien een
oud deelnemer aangeeft niet meer te willen worden geïnformeerd en zijn gegevens
verwijderd wil hebben, dan volgen wij dat verzoek overeenkomstig op.
B. Gegevens van personen die een donatie aan Stichting Stelvio for Life hebben gedaan
- Gegevens over donaties worden bewaard ten behoeve van het opstellen van de
jaarrekening (en de controle daarop). Hier wordt de wettelijke bewaartermijn in acht
genomen. Gegevens die de donateur zelf vertrekt (bijvoorbeeld door het vermelden
van de naam op de site of middels een persoonlijke boodschap aan een deelnemer),
worden bewaard en zijn zichtbaar op onze website gedurende het koersjaar waarin
de donatie heeft plaatsgevonden. Na afloop van het betreffende boekjaar (30
september) worden deze gegevens verwijderd. Het is ook mogelijk anoniem te
doneren.
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8. Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Stelvio for Life verwerkt en bewaart de verkregen persoonsgegevens uitsluitend
voor eigen gebruik. Deze gegevens worden nimmer aan derden verkocht. Vertrekken van
persoonsgegevens aan derden geschiedt uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor uitvoering
van onze activiteiten voor jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Indien wij gebruik maken van bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij
hiermee, waar mogelijk, een verwerkersovereenkomst, teneinde zorg te dragen voor
vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven
verantwoordelijk voor deze eventueel uitbestede verwerkingen.
9. Toekomstige wijzigingen in het privacy-en cookiebeleid
Het is natuurlijk altijd mogelijk dat ons privacy-en cookiebeleid in de toekomst wordt
uitgebreid of gewijzigd. Indien deze wijzigingen materieel van aard zijn, zullen we ervoor
zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier kenbaar maken.

-----
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