Privacyverklaring IJsselloop Deventer
Dit is de privacyverklaring van de IJsselloop Deventer, gevestigd te Deventer, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 56278098.
Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In deze
verklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Hieronder ziet u met welk doel
en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, hoelang wij deze opslaan en met wie wij
eventueel deze persoonsgegevens delen.
Heeft u nog vragen na het lezen van deze verklaring, stel deze dan per e-mail aan: info@ijsselloop.nl
Deelnemers
Voor- en achternaam, geslacht en geboortedatum:
 Voor het registreren en het opmaken van uitslagen.
E-mailadres:
 Voor het versturen van relevante informatie over deelname aan de IJsselloop (bevestiging
inschrijving, e-magazines en nieuwsberichten over het evenement).
Bankrekeningnummer:
 Voor het afschrijven van de inschrijfkosten.
Lid van atletiekvereniging:
 We vermelden de vereniging in de uitslag.
Te lopen afstand:
 Voor de uitslagverwerking en voor de bepaling van de hoogte van het inschrijfgeld.
Verwachte eindtijd:
 Voor de indeling van startvakken.
Maat T-shirt (optioneel):
 Voor juiste maat (wanneer u dit heeft besteld).
Telefoonnummer bij nood:
 Om thuisblijvers te kunnen bereiken wanneer nodig.
Alle hiervoor genoemde gegevens bewaren wij maximaal twee jaar.
Vrijwilligers
Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd:
 Voor registratie en communicatie met vrijwilligers.
Telefoonnummer bij nood:
 Om thuisblijvers te kunnen bereiken wanneer nodig.
Alle hiervoor genoemde gegevens bewaren wij maximaal vijf jaar.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de IJsselloop Deventer uw persoonsgegevens alleen aan derden
als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u door inschrijving met de IJsselloop
Deventer bent aangegaan, tenzij de IJsselloop Deventer wettelijk verplicht is om uw
persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Situaties waarin persoonsgegevens aan derden

worden verstrekt en door derden worden verwerkt zijn onder andere de inschrijving, de
tijdregistratie en de uitslagenverwerking.
Inzage van persoonsgegevens
U heeft altijd het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de IJsselloop
Deventer op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is
deze inzage te verschaffen), om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Bij
een dergelijk verzoek vragen wij wel om u zich te identificeren.
Beveiliging persoonsgegevens
De IJsselloop Deventer treft in redelijkheid alle maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen
tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Wij zorgen
bijvoorbeeld dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de
toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.
Andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van
toepassing op de websites van de IJsselloop Deventer. Andere websites dienen hun eigen privacypolicy te hanteren. In het voorkomende geval raadt de IJsselloop Deventer u aan om voor het gebruik
van deze andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites in te zien.
Wijziging van privacy-policy
De IJsselloop Deventer past haar privacy-policy af en toe aan om deze actueel te houden. Op de
websites is steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring opgenomen. Bij belangrijke
wijzigingen doet de IJsselloop Deventer er alles aan u per e-mail en via onze website te informeren.
Contact
Hebt u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u de IJsselloop Deventer
verzoeken tot inzage, wijziging en/of verwijdering van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op
met ons via info@ijssellloop.nl
Klacht indienen
Op grond van de AVG heeft u het recht om desgewenst een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op
met de Autoriteit Persoonsgegevens.

