Privacyverklaring Stichting De Veluweloop
1. Algemeen
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. De AVG heeft
een aantal doelen: transparantie, doelbeperking, gegevensbeperking, juistheid, bewaarbeperking,
verantwoording, integriteit en vertrouwelijkheid. In deze privacyverklaring is te vinden hoe Stichting
De Veluweloop hier mee omgaat.
Stichting De Veluweloop is organisator van hardloopwedstrijden waar ook jeugd aan deelneemt; dat
verplicht ons om extra voorzichtig te zijn met persoonsgegeven. De AVG geeft aan dat voor personen
jonger dan 16 jaar toestemming van een ouder of voogd nodig is voor gebruik van
persoonsgegevens.
De deelnemers aan de hardloopwedstrijden (De Veluweloop) worden aangemeld door hun
ploegleider. De ploegleider wordt geacht deze privacyverklaring te delen met de leden van de ploeg.
In het geval van deelnemers jonger dan 16 jaar wordt de ploegleider geacht dit privacyreglement te
delen met de ouder(s) of voogd van de betreffende deelnemer.
Stichting De Veluweloop verwacht van ploegleider, deelnemers en vrijwilligers dat zij op de hoogte
zijn van de inhoud van deze privacyverklaring, deze accepteren en zich hieraan houden. De
ploegleiders worden bij inschrijving via de website en bij aanmelding voor het evenement op de dag
zelf gewezen op dit privacyreglement. De vrijwilligers worden bij aanmelding als vrijwilliger en bij
aanmelding op de dag van de hardloopwedstrijd gewezen op dit privacyreglement.
Als kleine organisatie heeft Stichting De Veluweloop geen “functionaris voor de
gegevensbescherming”. Als er vragen of zorgen zijn over persoonsgegevens, dan kan er contact
opgenomen worden met de secretaris of de voorzitter van de stichting de Veluweloop via
veluweloop@veluweloop.nl .
Stichting De Veluweloop past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.
Op de website zal steeds de meest recente versie van de Privacyverklaring staan. Stichting De
Veluweloop raadt de deelnemers dan ook aan de Privacyverklaring te raadplegen. Bij belangrijke
wijzigingen zal Stichting De Veluweloop de ploegleiders per e-mail informeren.

2. Welke persoonsgegevens bewaren we en waarom?
Hieronder een lijst met de gegevens die we bewaren en de belangrijkste functies waarvoor die
gegevens gebruikt worden.
● Voornaam, achternaam, initialen, geslacht, emailadres en telefoonnummer van de
ploegleiders. Van de individuele deelnemers worden voornaam, achternaam, initialen en
geslacht geregistreerd. Deze zijn nodig om de ploegleider te informeren over het evenement
en om het hardloopevenement te kunnen organiseren.
o In dit verband worden, vanwege het Covid-19-virus dat aanwezig is in 2021, de
gegevens met betrekking tot contactgegevens van teamleiders opgeslagen en
gebruikt voor contact indien nodig met betrekking tot een Covid-19-incident. Als een
deelnemer aan de race Covid-19 heeft opgelopen of ziek van is geworden, zal de
organisatie commissie binnen 10 dagen na het evenement (19 oktober), contact
opnemen met alle teamleiders die aan hetzelfde tijdslot hebben deelgenomen als de
betreffende deelnemer.
● Ten behoeve van deelname aan de Veluweloop en gerelateerde evenementen kunnen extra
gegevens gevraagd worden (bv. bankrekeningnummer voor automatische incasso bij
bestellingen of deelname aan een maaltijd). Deze gegevens worden niet opgenomen in de
administratie en worden na afloop en administratieve afronding van het evenement
verwijderd.
● Voornaam, achternaam, initialen, emailadres, geboortedatum en telefoonnummer van
vrijwilligers die de Veluweloop ondersteunen.
● Uitslagen van wedstrijden (zie hoofdstuk 4).
● Fotoalbums (zie hoofdstuk 5)
Deelnemers verwachten dat Stichting De Veluweloop een historisch archief bijhoudt. Daarom worden
fotoalbums (online) en deelnemerslijsten (offline) bewaard en niet verwijderd. Uitslagen van
wedstrijden die wij organiseren (zie hoofdstuk 4) worden niet verwijderd, want deelnemers waarderen
het om een prestatie van bijvoorbeeld 10 jaar geleden terug te kunnen vinden. Overige gegevens
worden verwijderd, uiterlijk 2 jaar na de (eind)datum.
Stichting De Veluweloop verstuurt e-mails naar ploegleiders, o.a. om hen te informeren over Stichting
De Veluweloop en om ze uit te nodigen voor wedstrijden. Ploegleiders kunnen zich afmelden voor
deze nieuwsbrief. Elke deelnemer/ploegleider/vrijwilliger en ex-deelnemer/ex-ploegleider/exvrijwilliger heeft het recht om inzage te vragen en om een kopie te vragen van zijn
persoonsgegevens. Om misbruik (bv. door stalkers) te voorkomen, wordt hiervoor een formele
procedure gebruikt. Deelnemers, ploegleiders en vrijwilligers kunnen een beroep doen op het “recht
op vergetelheid”, voor zover niet in strijd met deze Privacyverklaring.
Ploegleiders verzorgen de inschrijving van teams en hun deelnemers aan de Veluweloop.
Deelnemers die via de ploegleiders zijn ingeschreven voor de Veluweloop gaan er mee akkoord dat
Stichting De Veluweloop de benodigde persoonsgegevens uit de administratie gebruikt om de
inschrijving te regelen en gaan akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden van de Veluweloop.
Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan andere organisaties als dit noodzakelijk is voor
het functioneren van Stichting De Veluweloop. Dit gaat om de onderstaande gevallen:
• De drukker van het programmaboekje ontvangt de actuele adresgegevens van een beperkt
aantal vrijwilligers die bereikbaar moeten zijn ten tijde van de hardloopwedstrijd.
Zie ook hoofdstuk 6. (Gegevensverwerkers).
•

De computers waar de systemen van Stichting De Veluweloop op draaien, zijn voorzien van
goede beveiligingsmaatregelen (bv. antivirussoftware).

•

Als er onverhoopt toch een datalek optreedt, dan worden de gedupeerde personen zo snel
mogelijk op de hoogte gebracht. De AVG verplicht ons om alle datalekken te documenteren.

3. Website
De website van Stichting De Veluweloop bevat geen trackers, geen analytische cookies en geen
cookies van derde partijen. Het openbaar gedeelte van de website kan contactgegevens
(telefoonnummer, e-mailadres) van een beperkt aantal bestuursleden en commissieleden bevatten.
Dit alleen na toestemming van de bestuursleden en commissieleden.

4. Publiceren van uitslagen
Uitslagen (datum van de wedstrijd, naam van de ploeg, uitslag) van onze wedstrijden worden
gepubliceerd op het openbare deel van onze website of op andere openbare websites (bijvoorbeeld
andere loopsport-gerelateerde websites).
Nieuwswaardige uitslagen (datum van de wedstrijd, naam ploeg/deelnemer, uitslag) kunnen zonder
eerst toestemming te vragen van de betrokken atleet ook elders worden gepubliceerd, bijvoorbeeld
als nieuwsartikel op de eigen website, op andere websites, social media en/of in huis-aan-huis
bladen. Doel hierbij is promotie van Stichting De Veluweloop. NB. Voor foto’s en ander beeldmateriaal
gelden andere regels. Zie hoofdstuk 5.
Als u (of uw minderjarig kind) een etapperecord heeft gelopen, dan wordt uw naam (of die van uw
kind) en de prestatie op het openbare deel van de website gepubliceerd. Het etapperecord blijft daar
staan totdat het record is verbroken.
5. Publiceren van beeldmateriaal
Het openbaar maken van foto’s, video’s en ander beeldmateriaal, waarbij ploegleiders en deelnemers
aan wedstrijden herkenbaar in beeld zijn, vraagt speciale aandacht. Beeldmateriaal waarbij een
persoon duidelijk herkenbaar in beeld is, wordt door de AVG gezien als een persoonsgegeven. De
inbreuk op de privacy en de gevaren van mogelijk misbruik zijn bij publicatie van foto’s groter dan bij
publicatie van alleen namen en prestaties. Daarentegen verwachten deelnemers aan onze
wedstrijden dat er wedstrijdfoto's worden gemaakt en gepubliceerd.
Ook heeft Stichting De Veluweloop een gerechtvaardigd belang om op beperkte schaal
beeldmateriaal openbaar te maken. Voor de continuïteit van Stichting De Veluweloop is het
noodzakelijk om actief nieuwe ploegleiders, deelnemers en vrijwilligers voor wedstrijden te werven.
Het gebruik van aansprekend beeldmateriaal is daarbij belangrijk, bijvoorbeeld bij artikelen die
namens Stichting De Veluweloop worden gestuurd naar de lokale pers. Actualiteit is belangrijk: als er
‘s middags een wedstrijd is, dan verwacht men ‘s avonds een verslag op de website en de volgende
dag een artikel in de krant (of een ander nieuwsmedium). Dat maakt het lastig om toestemming voor
het gebruik van beeldmateriaal te vragen.
Daarom publiceren wij beeldmateriaal zonder specifieke toestemming van de in beeld gebrachte
personen. Daarbij wegen we het gerechtvaardigd belang van Stichting De Veluweloop af tegen het
privacybelang van de in beeld gebrachte personen en de risico’s van de gebruikte media. En
uiteraard respecteren we andere wetgeving, zoals het auteursrecht en het portretrecht. Op basis van
deze afwegingen hanteert Stichting De Veluweloop de volgende procedures bij het publiceren van
beeldmateriaal:
Door deelname aan de Veluweloop en/of gerelateerde openbare wedstrijden en evenementen geven
de deelnemers toestemming aan de organisatie om foto’s en ander beeldmateriaal te maken, en
openbaar beschikbaar te maken, tenzij deelnemers expliciet te kennen geven dat er geen
beeldmateriaal wordt gemaakt en gepubliceerd. Bij openbare wedstrijden en evenementen
verwachten de deelnemers dat gemaakte beeldmateriaal beschikbaar wordt gemaakt. Daarom kan
beeldmateriaal van openbare evenementen en wedstrijden beschikbaar worden gemaakt via
fotoalbums e.d. op het openbare deel van de Veluweloop-website. Afgebeelde personen kunnen
bezwaar maken tegen specifiek beeldmateriaal.
Voor het openbare gedeelte van de eigen website, voor het eigen clubblad en voor publicaties op
social media, in kranten en huis-aan-huis bladen geldt derhalve dat we gebruik maken van
nieuwswaardig beeldmateriaal, zonder toestemming te vragen aan de in beeld gebrachte personen
en zonder deze personen te informeren.
6. Gegevensverwerkers
Stichting De Veluweloop heeft de volgende gegevensverwerkers:
● Drukker van het programmaboekje
● Hosting provider voor de website

Dit zijn allemaal Nederlandse bedrijven en wij werken eraan om AVG overeenkomsten te sluiten met
deze gegevensverwerkers, om te waarborgen dat deze organisaties ook respectvol omgaan met onze
gegevens.
Wageningen, 26 mei 2022

