Persoonlijke gegevens van deelnemers aan, en medewerkers van, De Veluweloop dienen uitsluitend
voor intern gebruik ten behoeve van de organisatie van het evenement. Persoonlijke gegevens van
deelnemers en medewerkers worden niet aan derden versterkt, tenzij het in geval van calamiteiten
noodzakelijk is om deze gegevens aan hulpdiensten te verstrekken.
Persoonlijke gegevens van deelnemers en medewerkers worden digitaal in een beveiligde omgeving
opgeslagen. Toegang tot deze gegevens is beperkt tot die leden van de organisatie-commissie en
bestuursleden van de stichting waarvoor het voor de uitoefening van hun taak noodzakelijk is, te
weten het organiseren van De Veluweloop en het borgen van de veiligheid van deelnemers en
medewerkers.
De Veluweloop is een estafetteloop. De deelnemende teams zijn te onderscheiden in algemene
teams, bedrijven teams, en scholieren/studenten teams.
De benodigde gegevens om in te schrijven en deel te kunnen nemen aan De Veluweloop zijn beperkt
tot: type team (algemeen, bedrijf, scholier/student) de naam (voornaam, achternaam) van de
ploegleider, de naam van een alternatieve ploegleider voor het geval de ploegleider niet bereikbaar
is, telefoon, postadres en emailadres ten behoeve van de informatievoorziening vanuit de
organisatie, en bankrekeningnummer (inclusief tenaamstelling van de bankrekening). Het
bankrekeningnummer is voor de penningmeester van belang om onder andere eventuele betaalde
gelden terug te storten naar het ingeschreven team, en om, indien noodzakelijk, de betalingen door
een specifiek team te kunnen verifiëren. De Veluweloop hanteert geen automatisch incasso systeem.
Om als scholieren/studenten team deel te kunnen nemen dient het team aan de organisatie een
kopie van een geldig bewijs van inschrijving aan de onderwijsinstelling van minimaal 10 van de 12
deelnemers toe te sturen. Dit bewijs van inschrijving, inclusief pasfoto, dient uitsluitend ter
verificatie dat minimaal 10 van de teamleden scholier of student zijn zodat het team in aanmerking
komt voor het gereduceerde inschrijfgeld. Als onvoldoende bewijs van inschrijving aan een
onderwijsinstelling aan de organisatie wordt overlegd geldt het reguliere inschrijfgeld.
Medewerkers van De Veluweloop verstrekken de volgende gegevens aan de organisatie: naam
(voornaam, achternaam), adres, woonplaats, telefoon, email, geboortedatum, type en geldigheid
rijbewijs. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de informatievoorziening vanuit de
organisatie, en om een verantwoorde indeling van de medewerkers te kunnen maken.
Medewerkers die als verkeersregelaar optreden of kunnen optreden dienen met goed gevolg het
examen evenementenverkeersregelaar of beroepsverkeersregelaar te hebben afgelegd, en de door
de organisatie van De Veluweloop aangereikte code te hebben verzilverd waarmee zij de
verkeersregelaarsinstructie voor het evenement kunnen ontvangen. De verkeersregelaars hebben
zich daartoe geregistreerd bij de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). De verkeersregelaars
treden op onder auspiciën van de politie. Het evenement wordt aangemeld bij SVNL en moet door de
politie worden erkend. De politie heeft inzicht in de betrokken verkeersregelaars en hun
registratiegegevens. De organisatie-commissie en het stichtingsbestuur van De Veluweloop zijn niet
verantwoordelijk voor het beheer van de persoonsgegevens door SVNL en de politie.

Deelnemers aan en medewerkers van De Veluweloop verlenen door hun participatie aan het
evenement toestemming aan de organisatie om beeld en geluidmateriaal te produceren. Dit dient
uitsluitend promotiedoeleinden voor De Veluweloop. Publicatie van dit beeld en geluidmateriaal
door De Veluweloop geschiedt via de eigen mediakanalen. Dit materiaal dient geen commerciële
en/of persoonlijke doelen. Eventueel persoonlijk bezwaar tegen publicatie van beeld en/of
geluidmateriaal dient minimaal 14 dagen vóór het evenement aan de organisatie te worden
medegedeeld. De Veluweloop maakt vrijwel uitsluitend gebruik van openbare wegen en terreinen.
Tijdens het evenement kan ook eventueel daar aanwezige pers beeld en geluid materiaal
produceren. De organisatie van De Veluweloop is niet verantwoordelijk voor uitingen door de pers,
noch door uitingen in de media door privé personen.
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