PRIVACYVERKLARING PINKSTERUN
Alkmaar Sport N.V. hecht veel waarde aan een zorgvuldige behandeling van uw
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met uw
gegevens als u deelneemt aan de Pinksterun.
Waarom gebruiken wij uw gegevens?
Als u (uw kinderen) inschrijft en deelneemt aan de Pinksterun, gaan we een
overeenkomst met elkaar aan. Wij hebben uw gegevens nodig voor:
 (De administratie van) uw inschrijving.
 Het innen en administreren van het inschrijfgeld.
 Het toesturen van de ontvangstbevestiging, uw startnummer en informatie.
 Uw vragen te beantwoorden.
 Bijhouden van uw wedstrijdresultaten en dit publiceren.
 De organisatie van het evenement en de prijsuitreiking.
Publiciteit en uw toestemming
We kunnen de wedstrijdresultaten publiceren op https://raadhuispinksterun.nl. Dit doen
wij alleen als u hier toestemming voor hebt gegeven bij de inschrijving.
Tijdens het evenement willen we graag foto’s en filmpjes maken. Deze gebruiken we om
te laten zien hoe leuk het evenement is. Leuk voor deelnemers, maar we hopen ook
anderen enthousiast te maken om volgend jaar mee te doen. Een aantal foto’s en
filmpjes publiceren we op sociale media (Facebook, LinkedIn, Instagram). Dit doen wij
alleen met uw toestemming. Deze toestemming vragen wij u bij de inschrijving.
U kunt uw toestemming ten alle tijden weer intrekken.
Welke persoonsgegevens hebben wij nodig?
Wij gebruiken deze gegevens van u:
 Naam
 Adres
 E-mailadres
 Telefoonnummer
 Geslacht
 Rekeningnummer
 Geboortedatum
 Uw startnummer
 Categorie, afstand
 Wedstrijdresultaten (afstand, tijd, gemiddelde snelheid, uitslag)
 Beeldmateriaal (foto’s en filmpjes, alleen met uw toestemming)
Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Voor de organisatie van dit evenement hebben wij andere organisaties nodig voor:
 Uw inschrijving en het innen van uw inschrijfgeld. Dit loopt via een organisatie die dit
via een website voor ons faciliteert.
 Het meten, registreren en publiceren van uw wedstrijdresultaten. Dit loopt via een
organisatie die dit voor ons faciliteert.




Onze financiële administratie. Voor beheer van dit systeem hebben wij de leverancier
nodig.
Hulpdiensten om in geval van gezondheidsproblemen van deelnemers en bezoekers
eerste hulp of andere zorg te verlenen. Het kan nodig zijn om gegevens van
deelnemers met hulpdiensten uit te wisselen als er hulp nodig is.

Als het nodig is hebben wij met deze organisaties afspraken gemaakt over het gebruik en
de beveiliging van uw gegevens. Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw
persoonsgegevens te delen met andere organisaties, zoals de politie (bijvoorbeeld bij een
calamiteit).
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegeven niet langer dan nodig is:
 De administratie van uw inschrijving en deelname verwijderen we binnen 90 dagen
na de PinksteRun. Uw naam en emailadres bewaren we maximaal 1 jaar, zodat we u
kunnen uitnodigen om in te schrijven voor de pinksterrun van volgend jaar.
 De namen van prijswinnaars en wedstrijdresultaten bewaren we zolang de PinsteRun
blijft bestaan.
 Onze financiële administratie moeten we 7 jaar bewaren. Hierin staan uw naam,
inschrijfgeld en bankrekeningnummer.
 De gepubliceerde wedstrijdresultaten blijven maximaal 12 maanden staan op de
website https://chronotrack.com/results/

Wat zijn mijn rechten?
U heeft een aantal rechten als het gaat om uw gegevens. Zo kunt u ons vragen welke
gegevens wij van u hebben, om deze gegevens aan te passen of te verwijderen.
U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@pinsterun.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij vragen om uw
identiteitsbewijs.
Ook uw vragen of opmerkingen kunt u stellen via info@pinksterun.nl. Als u niet tevreden
bent over hoe wij omgaan met uw gegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

