ALGEMENE VOORWAARDEN KAMPSE FIRE RUN
Door in te schrijven verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande voorwaarden:
1. Door deelname aan de ‘Kampse Fire Run’ verklaart de deelnemer zich akkoord met
onderstaande algemene voorwaarden.
2. Inschrijven is enkel mogelijk op de dag zelf en dit ter plaatse.
3. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze
voorwaarde. De Organisatie beveelt voor deelname een preventief sportmedisch
onderzoek aan bij een erkende sportarts.
4. De Organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of verlies van
persoonlijke of andermans bezittingen voor, tijdens of na de wedstrijd.
5. De Organisatie heeft het recht in geval van buitengewone omstandigheden de ‘Kampse Fire
Run’ te stoppen of het parcours op enige wijze te veranderen indien dit noodzakelijk
wordt geacht.
6. Een deelnemer die naar de mening van de Organisatie een gevaar vormt voor zichzelf of
anderen kan uit de ‘Kampse Fire Run’ gehaald worden.
7. In geval van betwistingen beslist de Organisatie. Tegen deze beslissing is geen beroep
mogelijk.

PRIVACYBELEID KAMPSE FIRE RUN
Vriendenkring Brandweer Leopoldsburg (hierna ‘De Organisatie) verzamelt voor een optimale
deelname aan en beleving van de ‘Kampse Fire Run’ persoonlijke gegevens van u. De Organisatie
licht hierbij toe hoe deze gegevens gebruikt worden.
Wie verwerkt uw gegevens ?
Vriendenkring Brandweer Leopoldsburg is de verantwoordelijke voor het beheer van uw gegevens.
Waarvoor gebruikt de Organisatie uw gegevens?
1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en met name om:
Uw inschrijving te beheren, uw betaling te ontvangen en u te
klantenondersteuning, (communicatie - ook via e-mail of andere middelen).
Voor uw veiligheid en verzekering gedurende het loopevenement.
Een klassement van de deelnemers op te stellen;

o
o
o

voorzien

van

2. Voor onze gerechtvaardigde belangen:
Om foto’s en video’s waarop u staat afgebeeld te gebruiken voor sfeerbeelden .
de publieke aankondiging van het klassement en de foto’s, video’s of audiovisueel materiaal
op de website van het evenement op facebook en op de website van Brandweer Leopoldsburg
(http://www.brandweerleopoldsburg.be/Home/Kampse_Fire_Run.html)

o
o

U heeft altijd het recht om uw toestemming hiervoor in te trekken.
Welke gegevens gebruikt de Organisatie?
Wij gebruiken de gegevens die u ons bezorgt bij de inschrijving, o.a.
Naam en voornaam
Leeftijd
Geslacht
Emailadres
Telefoonnummer
Deelnemersnummer;
Informatie die u ons doorstuurt in het kader van uw communicatie met ons.

•
•
•
•
•
•
•

Naast deze gegevens gebruiken wij soms ook de volgende gegevens die u betreffen:
•
•
•

Foto’s, video’s en ander audiovisueel beeldmateriaal
Resultaten voor publicatie
Wanneer u onze websites of apps gebruikt, verzamelen we informatie zoals de browser en
het apparaat dat u gebruikt, uw IP-adres, uw locatie, de site waar u vandaan komt, wat u wel
en niet hebt gedaan met onze site/app, of de site die u bezoekt wanneer u ons verlaat. Zie
ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we deze informatie
verzamelen. (van toepassing op onze website?)

Hoe lang worden deze gegevens bewaard en uw informatie onderhouden?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig (i) om u de door u gevraagde diensten te kunnen
verlenen, (ii) voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en (iii) voor de wettelijke
doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren.
Uw contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres en evenement waarvoor u zich heeft
ingeschreven) worden bewaard tot de volgende editie van de Kampse Fire Run. U heeft altijd het

recht om te vragen geen informatie meer te ontvangen en uw contactgegevens zullen dan worden
gewist.
Bij uitzondering zullen de foto’s en ander audiovisueel beeldmateriaal voor promotionele doeleinden
en sfeerbeelden kunnen worden gebruikt voor onbepaalde duur.
Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden.
Met wie delen wij uw gegevens en waarom?
De Organisatie doet in principe geen beroep op derden, het verzamelen van persoonlijke gegevens
gebeurt door leden van de Organisatie.
Indien er uitzonderlijk beroep zou gedaan worden op een derde-dienstverlener, dan zal de Organisatie
de nodige afspraken maken omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derde.
Wij geven uw gegevens niet aan derden door, behalve:
•

•
•

overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist
of voor medische of veiligheidsredenen (bijvoorbeeld indien u zich tijdens het evenement
onwel zou voelen);
voor publicatie van de resultaten en foto’s, video’s of ander audiovisueel materiaal in de
diverse communicatiekanalen van het evenement;
indien u daarmee heeft ingestemd.

Het klassement van uw resultaten wordt meegedeeld aan het publiek alsook promotiebeelden en
sfeerbeelden waaronder foto’s en ander audiovisueel materiaal.
Uw rechten!
U heeft het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.
U heeft ook het recht om zich in bepaalde omstandigheden te verzetten tegen het gebruik ervan of om
de schrapping en het wissen van uw persoonsgegevens te vragen, evenals het recht om een
beperking van de verwerking te verzoeken, alsook het recht om de overdracht van uw gegevens te
vragen, zoals voorzien in de artikelen 15 tot 20 AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking).
Om uw rechten uit te oefenen, stuur een e-mail naar ‘kampsefirerun@gmail.com’ met aanduiding van
uw naam, voornaam en uw vraag.
Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen de 30 dagen.
Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.
Wij maken u erop attent dat sommige Persoonsgegevens uitgesloten kunnen zijn van het recht op
toegang, correctie, bezwaar, vernietiging of verwijdering, in overeenstemming met de toepasselijke
wetgeving.
Publicatie van resultaten
Het opstellen van een klassement van deelnemers is inherent aan een competitie zoals het
evenement. Het maakt dus deel uit van de overeenkomst omtrent de deelname aan het evenement.
De resultaten worden
facebookevenement.

gepubliceerd

op

de

website

van

het evenement alsook

op

het

Verzoeken om uit de resultatenlijst te worden geschrapt zullen dus niet ingewilligd worden, wel zal
deze deelnemer geanonimiseerd worden opdat de resultaten niet beïnvloed zouden worden.
Gebruik van foto’s en video’s
Tijdens het evenement worden mogelijk foto’s, video’s en ander audiovisueel materiaal genomen.

Het evenement vindt plaats op een publiek toegankelijke plaats. Door uw deelname aan een publiek
evenement aanvaardt u dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden
genomen waarop u zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale
figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s
en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen.
Er worden mogelijk ook foto’s en audiovisueel materiaal genomen, waarop u als centrale figuur wordt
afgebeeld. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van deze foto’s en ’audiovisueel
materiaal in brochures, op affiches en algemeen marketing materiaal en op de website van het
evenement voor de promotie en sfeerbeleving van het evenement en van de volgende edities hiervan.
U heeft het recht om het wissen van deze foto’s te vragen tot 6 weken na het evenement. Daarvoor
mag u een e-mail sturen naar kampsefirerun@gmail.com’ met aanduiding van uw naam, voornaam,
deelnamenummer en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van uw identiteit kan
worden gevraagd.
Foto’s of audiovisueel materiaal die geen sfeerbeelden zijn en die niet zijn opgebouwd rond uw
persoon als centrale figuur worden niet aan partners of sponsors overgemaakt, tenzij u hiermee heeft
ingestemd.
Klachten
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail:
contact@apd-gba.be.

