ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Ingegaan 25 mei 2018

VERWERKINGSREGISTER DEELNEMERS
OOSTERHOUTSE FIETSDAGEN (OFD)
Stichting Oosterhoutse Fietsdagen respecteert de privacy van alle deelnemers en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt
behandeld. Daarnaast zal de stichting uw persoonlijke gegevens nooit ter beschikking
stellen aan derden.
Stichting Oosterhoutse Fietsdagen kan in sommige gevallen uw persoonlijke gegevens
gebruiken om u te informeren over toekomstige Fietstochten en acties.
Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht op
inzage en verwijdering van uw gegevens en dit op uw eerste verzoek.
Stuurt u hiervoor een mail naar secretariaat@oosterhoutsefietsdagen.nl

Welke gegevens vraagt de OFD aan de deelnemers van de fietstochten
Op het inschrijfformulier staat de datum van de fietstocht. Er worden géén bijzondere
gegevens aan de deelnemers gevraagd.
Met het inschrijfformulier vraagt de OFD uitsluitend de volgende gegevens in te vullen:
1)
2)
3)
4)
5)

Familienaam, voornaam
Postcode en huisnummer
e-mailadres
Telefoonnummer
Geboortedatum of leeftijd bij kinderen

Doel van de gegevens
- Telling aantal deelnemers en controle ontvangen inschrijfgelden
Met de inschrijfformulieren wordt het aantal deelnemers aan een tocht geteld. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen volwassen deelnemers en deelnemers onder de 16 jaar.
Van de volwassen deelnemers wordt een bijdrage gevraagd, kinderen onder de 16 jaar
mogen gratis deelnemen. Om dit te kunnen controleren wordt aan kinderen (zie punt 5) de
leeftijd of geboortedatum gevraagd.
Uitsluitend de gegevens 1),2),3) en 4) van de inschrijfformulieren van de volwassenen,
worden door het secretariaat opgenomen in een Excellijst, de zogenaamde Deelnemerslijst.
Van elke tocht wordt een aparte lijst gemaakt. De Deelnemerslijst is een controlemiddel voor
het aantal inschrijvingen en de ontvangen inschrijfgelden.
-Verzenden nieuwsbrief
Deelnemers die hun e-mailadres hebben ingevuld ontvangen een aantal maal (maximaal 6
maal) per jaar een brief van de OFD met nieuws over de OFD en de tochten.
- Evaluatie herkomst deelnemers
Voor evaluatie van de tochten en startplaatsen geeft de Deelnemerslijst inzicht in de
woonplaats van de deelnemers.
- Uitreiking prijzen
Aan het eind van een fietstocht worden prijzen verloot. Winnende deelnemers worden door
het bestuur telefonisch (zie punt 4) op de hoogte gebracht.
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De Deelnemerslijst wordt uitsluitend gebruikt om de dienstverlening aan de deelnemers van
de tochten van de OFD te verbeteren en niet aan derden verstrekt!
Verantwoordelijk voor de bescherming van de gegevens en bewaartermijnen
Het bestuur van de OFD is verantwoordelijk voor de bescherming van de
deelnemersgegevens. Het secretariaat van de OFD is de verwerkings-verantwoordelijke van
de gegevens en de bewaartermijnen. Het secretariaat informeert het bestuur over de
gegevens.
- De inschrijfformulieren worden door het secretariaat van de OFD maximaal 2 jaar bewaard.
Hierna worden deze vernietigd, verbrand of in de papierversnipperaar.
- De Deelnemerslijst in Excel wordt maximaal 5 jaar bewaard en daarna van de computers
verwijderd.
Beveiliging van de gegevens
De Deelnemerslijst staat op de privé-computers van de secretaresses. Deze computers zijn
beveiligd. De deelnemerslijst wordt via de beveiligde mailbox (webmail) van de OFD naar
elkaar gemaild.
De website en mailbox van de OFD is een beveiligde HTTPS-site. Deze worden beveiligd
door het bedrijf X6NOW. De mailbox heeft een universeel beveiligings-certificaat.
Bekendheid binnen het bestuur en vrijwilligers met de gegevensverwerking
Het gehele bestuur is op de hoogte van dit verwerkings-register voor Deelnemers.
De overige vrijwilligers van de OFD worden vóór elke tocht in de briefing van de dag, op de
hoogte gebracht van het verwerkingsregister en de eisen van de wet.
Het verwerkingsregister staat vermeld op de Website van de OFD.
Toestemming gebruik gegevens deelnemers / bezwaar
De OFD vraagt met het invullen van het inschrijfformulier toestemming aan de deelnemers
om de verstrekte gegevens te verwerken.
Deelnemers kunnen mondeling of schriftelijk via de mail secretariaat@oosterhout.nl
weigeren om hun gegevens in de lijst op te nemen. In dat geval zullen de gegevens niet in
de deelnemerslijst worden opgenomen.
Inzage in gegevens
Inzage in de deelnemersgegevens heeft uitsluitend het bestuur van de OFD.
Lekken van gegevens
In geval van onrechtmatig gebruik van de gegevens zal dit worden opgenomen in dit
verwerkingsregister Deelnemers OFD met vermelding van datum en hoedanigheid.
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