Uw privacy
Aan het beschermen van persoonsgegevens hecht het bestuur van de
FIVELSTADTOCHT veel belang om het functioneren van de organisatie mogelijk te
maken. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie
geven over de wijze waarop FIVELSTADTOCHT persoonsgegevens verwerkt van
(oud-) wandelaars en bezoekers van onze website.
Uiteraard worden persoonsgegevens van FIVELSTADTOCHT (oud-) wandelaars met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt
FIVELSTADTOCHT zich aan de nieuwe Europese wet algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is
FIVELSTADTOCHT, of door middel van een afgesloten verwerkersovereenkomst met
een andere partij.
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor FIVELSTADTOCHT uw persoonsgegevens
verzamelt en verwerkt. In het kader van haar functioneren als organisatie verzamelt en
verwerkt FIVELSTADTOCHT persoonsgegevens van u:
• Bij inschrijving voor FIVELSTADTOCHT worden naam, postcode, geboortedatum,
telefoonnummer, emailadres en geboortedatum digitaal zo kort mogelijk bewaard.
• Voor het verspreiden van (nieuws) brieven onder de (oud-) wandelaars van
FIVELSTADTOCHT bewaart FIVELSTADTOCHT uw emailadres.
E-mail en Recht van Verzet
Wanneer u zich inschrijft voor FIVELSTADTOCHT geeft u toestemming voor het
ontvangen van nieuwsbrieven en aanverwante wandel gerelateerde zaken. Deze
worden u dan via de mail toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u
af te melden via de meegezonden link in de mail of door het sturen van een e-mail naar
info@fivelstadtocht.nl.
Gebruik van persoonsgegevens door derden
FIVELSTADTOCHT laat geen gebruik toe van persoonsgegevens door derden voor
commerciële, liefdadig of ideële doeleinden.
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Social Media
FIVELSTADTOCHT maakt gebruik van social media, zoals Facebook en Twitter, met
als doel bezoekers van onze website, oud- en toekomstige- wandelaars te infomeren.
FIVELSTADTOCHT is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens
door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social
media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met
FIVELSTADTOCHT via algemeen@fivelstadtocht.nl.
Website van FIVELSTADTOCHT en andere websites
Op de website van FIVELSTADTOCHT treft u een aantal links aan naar andere
websites. FIVELSTADTOCHT kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met
betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de
privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
Deelnemers aan de Fivelstadtocht gaan akkoord met eventueel gebruik van hun
beeltenis in druk, op foto, film en/of video voor promotionele doeleinden van de
Fivelstadtocht zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
Zoals reeds eerder vermeld worden persoonlijke gegevens van de ingeschreven
wandelaars alleen gebruikt door de organisatie van de Fivelstadtocht ten behoeve van
de inventarisatie en informatie van en voor het deelnemersveld. Deze worden ter
beoordeling zorgvuldig gerelateerd aan journalistieke, historische,wetenschappelijke
en/of statistische doeleinden ten behoeve van de Fivelstadtocht en worden niet met
derden gedeeld.
Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze
richten aan: FIVELSTADTOCHT, e-mail: algemeen@fivelstadtocht.nl
Wijzigingen
FIVELSTADTOCHT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het
privacy beleid. Indien er een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd, die gevolgen
heeft voor de wijze waarop FIVELSTADTOCHT uw persoonsgegevens verwerkt, dan
zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en/ of een
nieuwsbrief via de mail.

Appingedam, 03 Juli 2018
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