Privacyverklaring
verklaring
Stichting GKR
Stichting Grunneger Kroug'n Rally (GKR)
(GKR), gevestigd aan
Dalkruidlaan 13
9321LN Peize
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Grunneger Kroug'n Rally (GKR) verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
•

Voor- en achternaam

•

Geslacht

•

Adresgegevens

•

Telefoonnummer

•

E-mailadres

•

Gegevens over uw activiteiten op onze website

•

IP-adres

•

Internetbrowser en apparaat type

•

Foto's gemaakt tijdens de rally

•

Foto's rechtstreeks aan ons verzonden

•

Video's gemaakt tijdens de rally

•

Overige persoonsgegevens die u act
actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en
telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige
ige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker
oeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
d toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op
via info@gkr.nu, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Stichting GKR verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgen
volgende doelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het afhandelen van uw inschrijving en betaling
Het publiceren van de deelnemerslijst in het rallyboek
Verzenden van onze nieuwsbrie
nieuwsbrieven en informatie e-mails
U te kunnen
nnen bellen indien dit nodig is
U te informeren over wijzigingen en updates t.a.v. uw inschrijving
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Stichting GKR verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Stichting GKR behoudt zich het recht om foto / videomateriaal te gebruiken voor promotionele
promotion
doeleinden

Hoe lang we gegevens bewaren
Stichting GKR zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 2 jaar.

Delen met anderen
Stichting GKR verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting
GKR blijft verantwoordelijk
rdelijk voor deze verwerkingen.
Mailchimp
Onze nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp van het bedrijf Rocket Science Group. Op het
moment dat u zich aanmeldt
ldt voor de nieuwsbrief of inschrijft voor de rally,, wordt uw e-mailadres
e
en
voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. De e-mail
adressen van abonnees zijn niet publiek toegankelijk en wij verstrekken deze nooit aan derden. De
opslag van uw gegevens in Mailchimp is voor onbepaalde ttijd. U kunt uzelf uitschrijven wanneer u wilt,
via de link onderaan de nieuwsbrieven of door contact met ons op te nemen.
Google Analytics
Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics. Het doel hiervan is om de inrichting
inrichtin van de
website te optimaliseren, om zo onze dienstverlening aan de bezoeker te kunnen verbeteren. De
aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Uw IP-adres
adres wordt gepseudonimiseerd opge
opgeslagen
slagen (het laatste octet van uw IPIP
adres wordt verwijderd). Bij de instellingen van Google Analytics voor www.gkr.nu
gkr.nu hebben wij
aangegeven dat Google de verkregen analytics informatie niet voor (andere) Google diensten mag
gebruiken en niet mag delen met derden. Daarnaast is er een bewerkersovereenkomst afgesloten
afgeslo
met
Google (standaard bewerkersovereenkomst).

Gegevens
ns inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gkr.nu. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door
oor u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek
mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart
te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting GKR zal zo snel moge
mogelijk,
lijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek reageren.
U kunt ons ook bereiken via Facebook (https://www.facebook.com/gkrrally/).

Beveiliging
Stichting GKR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst
ongewenste
e openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via mail info@gkr.nu of via Facebook
(https://www.facebook.com/gkrrally/
https://www.facebook.com/gkrrally/).

