
Privacyverklaring
LRTV Swift begrijpt dat je je persoonsgegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan wij als 

vereniging zorgvuldig om met deze informatie. Wij houden ons aan de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). Om jou deel te kunnen laten nemen aan de Joop Zoetemelk Classic 

hebben we wel een aantal (persoons)gegevens van je nodig. In deze verklaring leggen we uit welke 

gegevens dat zijn en waarvoor we ze gebruiken.

Welke gegevens hebben we nodig?
Om jouw inschrijving te kunnen verwerken hebben we de volgende gegevens van je nodig:

 Naam (voor- en achternaam)

 Emailadres

 Wel of niet lid van Swift

 Te verrijden afstand

 (eventueel) Relatienummer NTFU en NTFU-vereniging

 Betalingsgegevens

Opslag van jouw gegevens 
Voor de afhandeling van de inschrijvingen voor de Joop Zoetemelk Classic maakt LRTV Swift gebruik 

van de diensten van Iwan B.V. (Inschrijven.nl). Voor de verwerking van jouw gegevens door deze 

partijen heeft LRTV Swift als verwerkersverantwoordelijke met de volgende verwerkersovereenkomst 

gesloten: 

Verwerkersovereenkomst Iwan B.V.

http://www.swift-joopzoetemelkclassic.nl/docs/verwerkers_overeenkomst_inschrijvennl.pdf

Van deelnemers die toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, slaat LRTV

Swift het mailadres op in een eigen database. 

Gebruik van jouw gegevens
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de registratie en administratieve afhandeling van jouw 
deelname aan de Joop Zoetemelk Classic. Heb je ook toestemming gegeven voor het toezenden van 
de nieuwsbrief? Dan zal je emailadres ook gebruikt worden om de nieuwsbrief naar te verzenden.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Voor zover je jouw gegevens alleen beschikbaar hebt gesteld voor de inschrijving voor de Joop 
Zoetemelk Classic, worden jouw gegevens tot 1 jaar na de datum waarop het evenement plaatsvindt 
bewaard. Als je ook toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw gegevens voor het 
toezenden van de nieuwsbrief, wordt jouw emailadres bewaard tot het moment dat je aangeeft de 
nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt 
afmelden.

Persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen
Je kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn. Ook kun je jouw 
persoonsgegevens laten corrigeren als ze niet juist zijn en vragen ze te verwijderen als je niet langer 
in onze database voor wilt komen. Je kunt hiervoor schriftelijk dan wel per email contact met ons 
opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens. Wij vragen je om je verzoek helder te 
omschrijven en zullen uiterlijk binnen vier weken op je verzoek reageren. 

Contactgegevens
contact@swift-joopzoetemelkclassic.nl

http://www.swift-joopzoetemelkclassic.nl/docs/verwerkers_overeenkomst_inschrijvennl.pdf

