
 

Privacy statement 
Stichting Triathlon Nieuwkoop (STN) organiseert al jaren enthousiast en zorgvuldig 
de Vink en Veenman halve Triathlon van Nieuwkoop. Uiteraard gaan we ook zorgvuldig om 
met jouw persoonsgegevens. Graag informeren wij je hier duidelijk en transparant over. In 
dit privacy statement beantwoorden wij de belangrijkste vragen over de verwerking van 
persoonsgegevens. Daarbij geven wij voorbeelden om deze uitleg zo duidelijk mogelijk te 
laten zijn. Heb je vragen over dit privacy statement? Dan lees je hier hoe je daarover contact 
met ons kunt opnemen. 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens? 

Wanneer je je inschrijft voor deelname aan onze wedstrijd worden je persoonsgegevens 
door ons vastgelegd en verwerkt. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

In onderstaande tabel vind je met welk doel we welke persoonsgegevens verzamelen, 
hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.  
 

Doel Welke 
persoonsgegevens 

Bewaartermijn Ontvangers  

Registratie deelname 
wedstrijd 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Geslacht 

• Adres 

• Geboortedatum 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Bankgegevens 

• Betaalgegevens 

• Kledingmaat 

• Licentienummer 

• Mylaps nummer 

Onbeperkt • Bestuur STN 

• NTB 
 

Tijdwaarneming • Voornaam 

• Achternaam 

• Geslacht 

• Woonplaats 

• Leeftijd 

• Mylapsnummer 

• Tijden 

Onbeperkt • Bestuur STN 

• Mylaps 

Promotie vooraf & 
achteraf op website, 
social media en pers. 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Foto  

Onbeperkt  • Bestuur STN 
 

Versturen van digitale 
berichten (waaronder 
nieuwsbrief en 
informeren over de 
komende editie) 

• Voornaam 

• Achternaam 

• E-mailadres 

Tot opzegging • Bestuur STN 
 

Verbeteren digitale 
dienstverlening 

• Cookies (zie hieronder) 

• IP-gegevens 

Bij bezoek van de 
website.  

Analytics tools 



 

Hoe zorgen we ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met 
de verwerking van persoonsgegevens? 

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk 
is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt en zo lang de wet ons verplicht om jouw gegevens 
te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt en is in bovenstaande tabel te zien. 

Derde ontvangers 

Om onze wedstrijd te kunnen organiseren is het noodzakelijk jouw gegevens aan 
zogenaamde ‘derden’ te verstrekken. In de tabel zie je de situaties waarin wij jouw 
persoonsgegevens aan derden verstrekken. 

Welke cookies gebruiken wij? 
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt 
meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt 
opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te kunnen bieden bij het bezoeken 
van onze websites, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. We kunnen dankzij cookies 
zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Voor het 
plaatsen van bepaalde cookies geef je eerst toestemming, voordat deze cookies mogen 
worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch 
noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de 
toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy 
Verordening. Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je 
internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het 
verwijderen van cookies vindt je in de Help-functie van je browser. De informatie die we met 
cookies verzamelen wordt geanonimiseerd.  

Welke rechten heb ik t.a.v. de verwerking van mijn 
persoonsgegevens? 

Je hebt de volgende rechten: 

• Informatie en inzage: We vertellen je graag welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd of 
waarvoor we deze gebruiken. 

• Rectificatie: Wil je jouw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen omdat deze onjuist 
en/of onvolledig zijn, laat het ons weten. Dan passen we het aan. 

• Vergetelheid/Verwijdering: Ook kan je een verzoek bij ons indienen om de gegevens die wij van 
je hebben te laten verwijderen. Verwijdering van gegevens is niet mogelijk wanneer de wet ons 
verplicht de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Ook kan het zijn dat wij voor andere 
doeleinden (administratie) die gegevens nog wel moeten verwerken. 

• Beperking: Je kunt een verwerking van jouw gegevens laten beperken als jij vindt dat jouw 
gegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt worden. 

• Bezwaar/Verzet: Voor de verwerking van gegevens kan je een bezwaar indienen. Gaat het om 
verwerken voor direct marketingdoeleinden, dan zullen wij die verwerking zo snel mogelijk 
beëindigen. Indien je niet langer direct mail wenst te ontvangen is er de mogelijkheid om je zelf 
af te melden in elke nieuwbrief/ marketingmail. 

Om gebruik te kunnen maken van bovengenoemde rechten, neem je contact met ons op via 
info@triathlon-nieuwkoop.nl.  

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens via info@triathlon-
nieuwkoop.nl.  
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Beveiliging persoonsgegevens 

De Stichting treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen 
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij 
dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot 
de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig 
gecontroleerd worden. 

Mogen wij dit document wijzigen? 

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen 
zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor jou 
van belang zijn, dan attenderen wij jou daarop of maken wij de wijzigingen op een 
opvallende manier aan je kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement is 
steeds terug te vinden op www.triathlonnieuwkoop.nl.  

 

http://www.triathlonnieuwkoop.nl/

