
Privacy Statement

De Maasdijk is een initiatief van Stichting Sportevenementen Oss. 

De Stichting Sportevenementen Oss is verantwoordelijk voor het programma van het 
evenement De Maasdijk en de inhoud van de website http://www.demaasdijk-events.nl

Vooraf

De inschrijving voor De Maasdijk 2018 is geopend op 16 december 2017 onder de toen 
geldende privacy wetgeving. Het bestuur heeft besloten om gezien de korte tijd tussen het 
intreden van de nieuwe wetgeving per 25 mei en het evenement op 16 juni, reeds 
ingeschreven deelnemers niet te vragen om akkoord te gaan met het privacy statement, 
maar dit van toepassing te verklaren op alle deelnemers in 2018, dus ook de reeds 
ingeschreven deelnemers. Bij inschrijving voor 2019 wordt vooraf expliciet gevraagd om 
instemming met dit reglement.

Het spreekt voor zich dat eerder ingeschreven deelnemers die bezwaar maken tegen 
verwerking van hun gegevens volgens onderstaand privacy statement, dit kenbaar kunnen 
maken bij De Maasdijk en dat op hun eerste verzoek hun gegevens worden verwijderd.

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van deelnemers aan De Maasdijk en bezoekers van 
www.demaasdijk-events is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze 
privacy statement welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op demaasdijk-events.nl en van De Maasdijk te 
gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy statement en de voorwaarden die wij hierin 
hebben opgenomen.

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy statement van De 
Maasdijk, kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@demaasdijk-events.nl

Verwerken van persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u 
persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wenst te maken van 
producten en/of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, e-mail 
adres en/of eventueel andere noodzakelijke gegevens.

Voor welke doeleinden verwerkt De Maasdijk uw gegevens?

De Maasdijk streeft er naar om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de 
wensen van haar deelnemers, vrijwilligers en partners. De door u verstrekte gegevens, zoals
onder andere uw naam, e-mailadres worden door ons verwerkt zodat De Maasdijk in staat is 
om u op maat te informeren over de beschikbare diensten, producten en nieuws.

Bij aanmelding voor een door De Maasdijk georganiseerd evenement wordt de deelnemer 
automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief van het evenement, zodat deelnemers op de 
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hoogte wordt gehouden van het evenement. Uw gegevens worden niet
aan derden verstrekt, behoudens waar vermeld in dit privacy statement, te weten aan de 
uitslagen verwerker en ten behoeve van publicatie van deelnemerslijsten in een katern in 
een weekblad in de gemeente Oss.

De Maasdijk maakt gebruik van 2 bestanden om de deelnemers te informeren over de 
evenementen; een bestand voor deelnemers aan De Maasdijk en een bestand met 
abonnees op de nieuwsbrief. 

De gegevens van vrijwilligers zijn alleen voor intern gebruik en om vrijwilligers te informeren 
direct in relatie tot hun rol als vrijwilliger.

Uw gegevens

De Maasdijk besteedt grote zorg aan de kwaliteit van haar relatiebestand. U kunt uw 
persoonsgegevens uit de database laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@de
maasdijk-events.nl of gebruik te maken van de link in de nieuwsbrief die u ontvangt van ons 
nadat u zich heeft ingeschreven voor een evenement georganiseerd door De Maasdijk.

Bescherming van gegevens

De Maasdijk doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen 
onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerde medewerkers (waaronder vrijwilligers) hebben 
toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd
via de huidige gebruikelijke technieken.
De inschrijvingen voor wandeling, lopen en skaten geschieden via www.inschrijven.nl. 
De inschrijvingen voor de triathlon geschieden via de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) 
www.ntbinschrijvingen.nl. Beide organisaties beschikken over een privacy statement dat het 
door hen delen met derden van de gegevens, die voor De Maasdijk worden verzameld 
uitsluit.

Publicatie van gegevens

De Maasdijk publiceert de namen en woonplaatsen van deelnemers aan de 
wedstrijdonderdelen op de website van De Maasdijk, via www.uitslagen.nl en in een bijlage 
van weekblad in Oss, teneinde de deelnemers en hun supporters zo goed mogelijk te 
informeren en te enthousiasmeren voor het evenement. Op eerste verzoek van de 
betreffende deelnemer wordt de naam niet opgenomen. De naam van de deelnemer wordt 
geprint op een gepersonaliseerd startnummer.

Bescherming portretrecht

Gegevensdragers welke in opdracht van of onder verantwoordelijkheid van het bestuur zijn 
vervaardigd en voor zover daarin sprake is van een portretrecht van een deelnemer, bedoeld
in de Auteurswet 1912, worden door het bestuur slechts in het belang van promotionele of 
voorlichtende doeleinden van De Maasdijk aangewend.

Het bestuur handelt hierbij ten opzichte van de deelnemer aan wie een portretrecht toekomt 
naar eisen van redelijkheid en billijkheid.

De deelnemer verleent conform de deelnamevoorwaarden toestemming voor het gebruik om
niet van zijn beeltenis. De deelnemer kan niettegenstaande deze toestemming bij het 
bestuur gemotiveerd bezwaren kenbaar maken tegen het gebruik van zijn beeltenis.
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Monitoren gedrag bezoeker

www.demaasdijk-events.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie
de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s 
worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het 
informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie 
die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de 
bezochte pagina’s.
Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke 
informatie.

Gebruik van cookies

Demaasdijk-events.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te 
verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden 
hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de 
website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de 
mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de 
website van de aanbieder van uw browser.

Privacy Statement versie 20180518 3

http://www.demaasdijk-events.nl/

	Privacy Statement

