NSSV FEL - Nijmeegse studenten survivalrun vereniging Fortis et Liber

Privacyreglement
1. Wie is NSSV FEL?
NSSV FEL staat voor de Nijmeegse Studenten Survivalrun Vereniging Fortis et Liber. Zoals de naam al suggereert
is NSSV FEL een studenten survivalrun vereniging gevestigd in Nijmegen. NSSV FEL staat ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder het KvK-nummer: 62912844.
2. Welke informatie heeft NSSV FEL nodig van de deelnemers en vrijwilligers van de SurviFELrun?
NSSV FEL vraagt van de deelnemers:
• Voornaam, achternaam en tussenvoegsels
• Geslacht
• Geboortedatum
• Woonplaats
• Email
• Telefoonnummer
• ICE telefoonnummer
NSSV FEL vraagt van de vrijwilligers:
• Voornaam, achternaam en tussenvoegsels
• Telefoonnummer
• E-mailadres
3. Op welke wijze beschermt NSSV FEL de persoonsgegevens?
NSSV FEL verwerkt de persoonsgegevens op een zorgvuldige manier. NSSV FEL zal zonder toestemming
persoonsgegevens niet verstrekken aan derden. De bovenstaande informatie omtrent deelnemers wordt
opgeslagen op de Cloud van zustervereniging All Terrain. Bovenstaande informatie omtrent vrijwilligers wordt
opgeslagen op de google drive van NSSV FEL. Het bestuur en de Raad van Advies en de leden van de wedstrijd
commissie der NSSV FEL, verder te noemen als Wedcie, hebben toegang tot alle persoonsgegevens. De Raad van
Advies is niet in staat om de gegevens te wijzigen, dit kan alleen het bestuur en de Wedcie.
4. In welke mate zijn de persoonsgegevens openbaar?
De persoonsgegevens van deelnemers en vrijwilligers die ze aandragen via het inschrijfformulier zijn niet
openbaar. Alleen het bestuur, de Wedcie en de Raad van Advies hebben toegang tot deze gegevens. En alleen de
de Wedcie en het bestuur hebben de mogelijkheid tot het aanpassen van deze gegevens.
De namen en woonplaats van de deelnemers worden vermeld op het inschrijfformulier, de startlijsten en de
uitslagen. Deze gegevens zijn volledig openbaar.
Tijdens het evenement kunnen foto’s of andere opnames worden gemaakt, NSSV FEL is vrij om, zonder
aankondiging deze gegevens te openbaren. Wanneer een lid wil dat een bepaalde foto of opname wordt
verwijderd dient NSSV FEL hier gehoor aan te geven.
Betrokkenen hebben recht op vergetelheid, op het moment dat een deelnemer of vrijwilliger het verzoek doet
om de gegevens te verwijderen dient NSSV FEL hier gehoor aan te geven. Mits deze persoon aan alle financiële
verplichtingen heeft voldaan. Als de gegevens zijn doorgegeven aan andere organisaties moet NSSV FEL de
toestemming hiervoor intrekken.

Bij bezwaar tegen individuele openbaarmakingen van opnames en/of persoonsgegevens kan contact worden
opgenomen met de Wedcie, dit kan door te mailen naar survifelrun@nssvfel.nl
De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Dit houdt in dat bij na de run de gegevens binnen drie jaar
worden verwijderd. Alleen de uitslagen zullen openbaar blijven staan, hier staan de naam en woonplaats bij
vermeld.
5. Klachten
Bij het bestuur kunt u een klacht indienen op het moment dat u vindt dat de persoonsgegevens niet goed worden
verwerkt, dit kan door te mailen naar survifelrun@nssvfel.nl
6. Wijzigingen privacyreglement
Dit privacyreglement kan worden gewijzigd, wijzigingen worden doorgegeven via de e-mail. Dit reglement is onder
voorbehoud van eventuele typefouten en wettelijke bepalingen.
7. Vragen
Bij eventuele vragen kan er gemaild worden naar survifelrun@nssvfel.nl

NSSV FEL - Nijmeegse studenten survivalrun vereniging Fortis et Liber
Geheimhoudingsverklaring
Ik verklaar het volgende:
1. Ik weet dat het verplicht is om alle vertrouwelijke informatie, die mij in het kader van mijn activiteiten bij
of in opdracht van de Nijmeegse Studenten Survivalrun Vereniging Fortis et Liber, verder te noemen NSSV
FEL, ter kennis komt uitsluitend in het kader van mijn activiteiten bij of in opdracht van NSSV FEL te
gebruiken en voor het overige geheim te houden. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: alle
informatie, documenten en (persoons)gegevens die niet reeds openbaar is/zijn.
2. De in lid 1 genoemde verplichting geldt ook na beëindiging van de activiteiten bij of in opdracht van NSSV
FEL.
3. De in lid 1 genoemde verplichting bestaat, voor zover niet anders is overeengekomen, niet tegenover
collega’s of anderen die medeverantwoordelijk zijn voor een goede uitoefening van de activiteiten, indien
en voor zover zij zelf jegens NSSV FEL tot geheimhouding verplicht zijn of zich daartoe verplichten.
4. Alle eigendomsrechten met betrekking tot mij in het kader van mijn functie/activiteiten bij of in opdracht
van NSSV FEL verstrekte vertrouwelijke informatie en daarop gebaseerde resultaten blijven berusten bij
NSSV FEL.
5. Het is verboden op welke wijze dan ook vertrouwelijke informatie, of kopieën hiervan, die ik in verband
met de uitvoering van mijn activiteiten onder de overeenkomst heb verkregen, in bezit te hebben of te
houden of te kopiëren, uitgezonderd voor zover en voor zolang dit in het kader van de
activiteiten/opdracht is vereist.
6. Ik verplicht mij om alle in lid 1 genoemde vertrouwelijke informatie en andere op de activiteiten
betrekking hebbende informatie, alsmede (digitale) kopieën en aantekeningen daarvan, zonder enig
verzoek daartoe, bij het eindigen van mijn activiteiten of de opdracht onmiddellijk aan NSSV FEL te doen
toekomen. Hieronder worden ook alle vormen van computerprogrammatuur en (digitale)
gegevensdragers, tekeningen, bescheiden en/of goederen die op de activiteiten/opdracht betrekking
hebben begrepen.
7. Ik ben ermee bekend dat overtreding van mijn verplichtingen kan leiden tot beëindiging van mijn
activiteiten en/of een schadevergoedingsvordering, alsmede tot sancties door de wet daarop gesteld.
8. In geval van twijfel over de toepasselijkheid en/of uitleg van het hier bepaalde zal ik terstond en uit eigen
beweging overleg met NSSV FEL voeren, evenals in het geval dat ik op enige wijze in een procedure wordt
betrokken waarin hetgeen in deze verklaring is omschreven aan de orde (kan) komen.
9. Op deze verklaring is Nederlands recht van toepassing.

