
Privacyverklaring toernooien en activiteiten
ShorttrackTeam GO verwerkt persoonsgegevens van personen wanneer deze deelnemen aan 
toernooien of activiteiten. (Hierna: de deelnemer) Hierbij verzamelt zij alleen persoonsgegevens 
noodzakelijk voor het goed organiseren van het betreffende toernooi of de betreffende activiteit. 
Deze gegevens worden gewist wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hieronder genoemde 
doelen, en wettelijk gezien niet langer bewaard hoeven te worden.

1. Persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens er worden verzameld is afhankelijk van het toernooi of de activiteit, en is 
altijd te vinden op de betreffende website. Deze persoonsgegevens vallen altijd onder de volgende 
categorieën:

1. Roepnaam en achternaam
Deze gegevens worden altijd gevraagd en stelt Team GO in staat bij te houden wie zich 
aangemeld hebben.

2. Geboortedatum en licentie/wedstrijdnummer
Indien de deelnemer zich heeft aangemeld voor een toernooi kan hiermee vastgesteld 
worden in welke categorie hij/zij kan deelnemen. Tevens geldt voor sommige toernooien een
leeftijdsgrens. Indien de deelnemer zich heeft aangemeld voor een activiteit kan de 
geboortedatum gebruikt worden om te onderzoeken of de deelnemer rechtsgeldig kan 
deelnemen met in acht name van gestelde wettelijke regels en regels van derden.

3. Adres, Woonplaats, Telefoon en E-maildres
Deze gegevens worgen gevraagd bij activiteiten waarbij het nodig is voor Team GO om 
contact op te nemen met de deelnemer voor het verstrekken van informatie en/of het stellen 
van verdere vragen bij onduidelijkheden of complicaties rondom de aanmelding.

4. Foto’s
Bij activiteiten en toernooien kunnen foto’s worden gemaakt van deelnemers en bezoekers 
ten behoeve van verslaglegging en promotie. Deze foto’s kunnen openbaar gepubliceerd 
worden op de website van Team GO of op verschillende Social Media websites. Door 
evenementen van Team GO te bezoeken ga je akkoord met de voorwaarden en wijze waarop
wij dit evenement fotografisch vastleggen. Er zal echter altijd een zorgvuldige afweging 
gemaakt worden tussen de privacy van de betrokkene(n) en de belangen van Team GO. 
Hierbij zullen foto’s die de privacy van de betrokkene(n) onevenredig schaden niet geplaatst
worden en verwijderd worden van alle opslagmediums. Wanneer een betrokkene van 
mening is dat zijn of haar privacy alsnog onevenredig geschaad wordt in een specifiek 
geval, dan kan hij of zij dat aangeven bij het bestuur. De foto zal dan 1verwijderd worden 
totdat het bestuur een besluit heeft genomen over de rechtmatigheid van het plaatsen ervan.

2. Juistheid en volledigheid van de gegevens
Zowel de deelnemer als Team GO zijn verantwoordelijk voor het juist en volledig opslaan van de 
gegevens. Wanneer er gegevens wijzigen, dient de deelnemer dit door te geven aan Team GO. Team
GO is verplicht om deze wijziging correct en zonder onnodige vertraging te verwerken.

3. Bewaren van gegevens
De gegevens op pagina 3 worden verschillende termijnen bewaard:

1. Alle gegevens worden tot 1 jaar na deelname bewaard.
2. Wedstrijduitslagen (naam + uitslag) worden bewaard zonder bewaartermijn om ranglijsten 

en toernooirecords te kunnen publiceren. Deze gegevens worden gewist wanneer de 
deelname langer dan 1 jaar geleden was en de deelnemer dit verzoekt.



4. Toegang tot de gegevens
Verschillende personen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Een deel van de gegevens is 
tevens openbaar beschikbaar. Dit is als volgt geregeld:

1. Openbaar: Deze gegevens zijn openbaar (zonder in te loggen) zichtbaar op de website. Deze
gegevens bevatten uitsluitend de voornaam, achternaam en deelnamecategorie. 

2. Bestuur, trainers en organiserende commissie: Alle door de deelnemer verstuurde gegevens 
zijn zichtbaar voor het bestuur, de webcie en de organiserende commissie. Zij gebruiken 
deze gegevens alleen voor de doelen beschreven onder artikel 1 of daarmee verenigbare 
doelen. 

Iedereen die toegang heeft tot gegevens uit artikel 2 dient zorgvuldig en terughoudend met deze 
gegevens om te springen, en deze alleen te gebruiken voor het doel waarvoor zij deze toegang 
hebben. Het bestuur kan besluiten om commissies toegang te geven tot bepaalde persoonsgegevens,
wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de betreffende commissie. Commissies 
voeren hun taken uit onder verantwoordelijkheid van het bestuur, en zijn gebonden aan dezelfde 
geheimhouding als het bestuur. De identiteit van commissieleden met toegang tot de gegevens zijn 
op te vragen bij het bestuur.

5. Doorgeven van gegevens
Om de vereniging in staat te stellen haar verplichtingen uit te voeren, worden mogelijk met de 
volgende
instanties persoonsgegevens gedeeld:

1. Baancommissie Twente van het Gewest Overijssel van de KNSB:
◦ Voornaam, achternaam en licentie/wedstrijdnummer
◦ Doel: creëren van de startlijsten en jurylijsten indien dit via hun systeem loopt.

2. Shorttrackonline.info
◦ Voornaam, achternaam en geboortedatum
◦ Doel: creëren van de startlijsten en jurylijsten indien dit via hun systeem loopt.

Buiten bovengenoemde gevallen worden persoonsgegevens alleen doorgegeven aan derden na 
expliciete toestemming van de betreffende persoon.

6. Beveiliging van de gegevens:
De persoonsgegevens worden opgeslagen in een excell sheet in Google Drive en. Toegang tot dit 
document hebben enkel de geautoriseerde personen. 

7. Persoonsgegevensverwerker:
Shorttrackteam Go
KvK: 08163663
E: bestuur@shorttrackgo.nl
Onder leiding van:
De voorzitter (zie www.shorttrackgo.nl/contact/)
Uitgevoerd door:
Het bestuur (www.shorttrackgo.nl/contact/)
Trainers (www.shorttrackgo.nl/contact/) en op te vragen bij het bestuur.
Commissies op te vragen bij het bestuur.

8. Rechten
Iedereen waarvan Team Go persoonsgegevens heeft verzameld heeft de volgende rechten:

1. Inzage en rectificatie van de gegevens
2. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens



3. Recht om de gegevens overgedragen te krijgen aan zichzelf of een derde

9. Bezwaar
Het is mogelijk om op de volgende manieren bezwaar te maken tegen het verwerken van 
persoonsgegevens:

1. Neem contact op met het bestuur. Laat het bestuur weten welke gegevens van jou er naar 
jouw mening ten onrechte worden verwerkt, en wat je wil verzoeken.

2. Wanneer het bestuur het bezwaar niet honoreert, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Zij kunnen dan een onderzoek starten.

10. Persoonsgegevens
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1,2 Roepnaam x x x

1,2 Achternaam x x

2 Adres x

2 Telefoonnummer x

2 E-mailadres x

2 Geboortedatum x x

1,2 Fotos a x

2 Licentie/wedstrijdnummer x
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