Privacyverklaring HandbikeBattle 2018
Als u meedoet aan de HandbikeBattle (als deelnemer, begeleider of vrijwilliger) of contact met ons
opneemt, verwerken wij mogelijk gegevens over u. De Stichting Handbike Events (organisator van de
HandbikeBattle) vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar contacten van groot
belang. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De Stichting houdt zich
aan de eisen van de geldende privacy-wetgeving. Via de hyperlink Privacy - op alle pagina’s van de
website - kunt u de privacyverklaring altijd inzien en printen. Deze privacyverklaring geldt voor de
HanddbikeBattle van 2018.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Stichting Handbike Events, Rembtandtkade
10 3583 TM Utrecht, kvk nr. 57326371.

Verwerking persoonsgegevens
In deze privacyverklaring lichten wij - aan de hand van de verschillende manieren waarop wij
persoonsgegevens verkrijgen - toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij
deze gebruiken.
Deelnemers HandbikeBattle
•

Als u zich aanmeldt als deelnemer van de HandbikeBattle, krijgt de organisatie van de
HandbikeBattle gegevens over u. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de
organisatie van het evenement.

•

Om deel te nemen aan de HandbikeBattle draagt u ook medische gegevens aan ons over. Wij
gaan daar zorgvuldig mee om en delen deze uitsluitend met het medisch team van de
HandbikeBattle. Het medisch team (inclusief Ambulance Event Service) bestaat uit BIGgeregisteerde professionals en zij hebben allemaal beroepsgeheim en gebruiken uw
gegevens alleen in uw belang.
Voor het gebruik van uw (medische) informatie hebben wij uw toestemming nodig. U tekent
hiervoor aan het begin van de HandbikeBattle-week (ondertekening medisch paspoort en
toestemmingsverklaring).

•

Wij delen geen gegevens met andere organisaties, tenzij wij een verwerkersovereenkomst
met hen hebben afgesloten (zie hiervoor verderop in dit document) én het de doelstellingen
van de HandbikeBattle ondersteunt.

•

Wij delen geen gegevens met de sponsoren van de HandbikeBattle. Informatie van de
sponsoren aan de deelnemers van de HandbikeBattle, zal altijd via de organisatie van de
HandbikeBattle verstuurd worden en alleen als het de doelstellingen van de HandbikeBattle
ondersteunt.

•

Een aantal deelnemers van de HandbikeBattle doet mee aan een wetenschappelijk
onderzoek dat wordt uitgevoerd vanuit de Rijksuniversiteit Groningen. Die deelnemers
kregen hierover informatie en gaven toestemming om hun gegevens te gebruiken voor het
onderzoek.
Het onderzoek is goedgekeurd door de ethische commissie van het centrum voor
bewegingswetenschappen, UMCG Rijksuniversiteit Groningen. De gegevens uit het

onderzoek worden anoniem bewaard en verwerkt en vertrouwelijk behandeld. De
geregistreerde gegevens zijn alleen ter inzage voor geautoriseerde
onderzoeksmedewerkers.De verantwoordelijkheid voor de onderzoeksgegevens ligt volledig
bij de Rijksuniversiteit Groningen.

•

U kunt ons vragen stellen via het online contactformulier op de contactpagina van de
website van de HandbikeBattle. Zodra u op indienen klikt, geeft u ons toestemming om uw
informatie en uw persoonsgegevens te verwerken. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend
voor het beantwoorden van uw vraag.
Het is niet toegestaan om medische informatie via e-mail te versturen, maar dat kan wel via
het online contactformulier.

•

De namen, classificatie en finishtijden van de deelnemers plaatsen wij in het
programmaboekje.

•

In de week van de HandbikeBattle plaatsen wij nieuwtjes over de HandbikeBattle op sociale
media en de website; bijvoorbeeld finishtijden, classificatie en naam van de deelnemer,
foto’s van de HandbikeBattle-week en de wedstrijd. Als u deelneemt aan de HandbikeBattle
geeft u toestemming hiervoor aan het begin van de HandbikeBattle-week (ondertekening
medisch paspoort en toestemmingsverklaring).

Websitebezoeker
•

De website van de HandbikeBattle maakt geen gebruik van middelen om uw surfgedrag te
registreren.

•

U kunt zich via de website aanmelden voor een digitale nieuwsbrief over de HandbikeBattle.
Deze versturen wij een paar keer per jaar. Onderaan de nieuwsbrief staat een link waarmee
u zich kunt afmelden.

•

U kunt zich via de website aanmelden als vrijwilliger. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend
voor de organisatie van HandbikeBattle in het jaar dat u zich aanmeldt. Op het moment dat u
het online formulier verstuurt, geeft u ons toestemming om uw gegevens hiervoor te
gebruiken.

•

U kunt ons vragen stellen via het online contactformulier op de contactpagina van de
website van de HandbikeBattle. Zodra u op indienen klikt, geeft u ons toestemming om uw
informatie en uw persoonsgegevens te verwerken. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend
voor het beantwoorden van uw vraag.
Het is niet toegestaan om medische informatie via e-mail te versturen, maar dat kan wel via
het online contactformulier.

Foto’s evenementen
Tijdens de HandbikeBattle-week maken wij foto’s en video-opnames. Deze gebruiken wij voor
presentaties, pr doeleinden en op onze website en sociale media. Deelnemers geven hiervoor
toestemming via het formulier medisch paspoort en toestemmingsverklaring.
Sociale media
De HandbikeBattle is op verschillende sociale media te vinden. Als u ons volgt op sociale media,
krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. De HandbikeBattle volgt ook zelf
sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

Uw rechten
U heeft het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te

verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie
kunt u richten door contact met ons op te nemen via het contactformulier op de website. Als u
jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijk
vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk
vertegenwoordiger).

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Binnen de HandbikeBattle kunnen uw persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt door personen
die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Verstrekking aan derden
De organisatie van de HandbikeBattle kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw
gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze derde partijen
(bijvoorbeeld Ambulance Event Service (AES), Hotel Weisseespitze, Haus Renate,
classificatiecommissie en de tijdwaarneming) treden hierbij op als verwerker voor de HandbikeBattle
en wij zorgen ervoor dat deze partijen voldoende waarborg bieden ten aanzien van de technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de HandbikeBattle optreden als
verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met ons afgesloten waarin onder meer is
opgenomen dat zij persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van de HandbikeBattleorganisatie en volgens de geldende wetgeving. Na gebruik zullen de gegevens worden vernietigd.
Voor het overige verstrekt de HandbikeBattle-organisatie uitsluitend gegevens aan derden met uw
toestemming, als wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, als wij daartoe
genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of als wij dat noodzakelijk achten ter bescherming
van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa
Wij verstrekken uw gegevens niet aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de
bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de HandbikeBattle-organisatie de gegevens heeft
verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Gegevens over uw
deelname bewaren wij tot de opening van de inschrijving voor de HandbikeBattle van het jaar erna.
Gegevens van vrijwilligers bewaren wij tot 1 maand na de HandbikeBattle.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons via
communicatie@handbikebattle.nl
1 juni 2018

