PRIVACYVERKLARING
Deelnemende JOGG-gemeenten Gelderland en Overijssel
Deze privacyverklaring is opgesteld ten behoeve van de #7DAGENWATER CHALLENGE van de deelnemende JOGGgemeenten: Apeldoorn, Dalfsen, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Lochem, Nijkerk, Nunspeet,
Oldebroek, Overbetuwe, Putten, West Betuwe en Zevenaar. In deze verklaring staat beschreven hoe JOGG
Noord-Veluwe (JOGG NV) als organisator van de #7dagenwater challenge omgaat met persoonsgegevens die
worden verzameld.
Het schrijven en publiceren van deze verklaring is een verplichting vanuit de Europees geldende ‘Algemene
verordening gegevensbescherming’. Deze privacyverklaring is bestemd voor publicatie op de website
www.7dagenwaterchallenge.nl.
ARTIKEL 1: PERSOONSGEGEVENS
Een persoonsgegeven zegt iets over jou! Het zijn bijvoorbeeld gegevens die JOGG NV kunnen vertellen wie jij
bent, waar je vandaan komt en hoe wij jou kunnen bereiken. Jouw persoonsgegevens helpen JOGG NV om deze
challenge zo goed mogelijk te organiseren en jou te ondersteunen.
Voor zowel de verzending van de ‘starterkit’ als het inrichten en verzenden van de communicatie-uitingen,
verzamelt én registreert JOGG NV van deelnemers de onderstaande persoonsgegevens:
o
o

Voor- en achternaam
Leeftijdsgroep

o
o

Adresgegevens
E-mailadres

Voor het verzamelen én registreren van deze persoonsgegevens vraagt JOGG NV toestemming. Dit gebeurt
direct bij het aanmelden op de website van de #7DAGENWATER CHALLENGE. Deelnemen aan de challenge zonder
toestemming om persoonsgegevens te verzamelen is mogelijk, maar dan ontvang jij geen starterkit en
communicatie-uitingen. Jezelf digitaal aanmelden is dan niet mogelijk en niet nodig.

ARTIKEL 2: DELEN MET DERDEN
JOGG NV vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Jouw ingevulde
persoonsgegevens worden nooit door JOGG NV verkocht aan een andere partij. Wel worden de gegevens met
onderstaande bedrijven gedeeld om jouw deelname zo goed mogelijk te ondersteunen.
EXITUS ICT | dit bedrijf is ontwerper en host van de website www.7dagenwaterchallenge.nl. Alle
persoonsgegevens die jij deelt via het aanmeldformulier op deze website worden tijdelijk bewaard op een door
dit bedrijf beschikbaar gestelde server.
Klik hier voor de privacyverklaring van dit bedrijf.
SENDINBLUE | dit bedrijf maakt het voor JOGG NV mogelijk om de communicatie met deelnemers te
verzorgen. Jouw naam, de gemeente waarin jij deelneemt en je e-mailadres worden hier opgeslagen.
Klik hier voor het privacy beleid van dit bedrijf.
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INCLUSIEF GROEP | dit bedrijf is door JOGG NV gevraagd om de starterkits te verzenden. Jouw naam en
adresgegevens worden gedeeld om de verzending mogelijk te maken.
Klik hier voor het privacy beleid van dit bedrijf.
LOKALE JOGG ORGANISATIES | deze organisaties zijn de uitvoerende partners in deze challenge. Zij krijgen een
overzicht van alle deelnemende mailadressen in de eigen gemeente om prijswinnaars te kunnen selecteren en
contact te leggen.
Kijk op de website van je eigen lokale JOGG organisatie voor het privacy beleid.

ARTIKEL 3: BEWAARTERMIJN
JOGG NV wil geen herleidbare persoonsgegevens bewaren, omdat dit in de toekomst wellicht handig zou
kunnen zijn. Het is daarom de belofte aan jou, dat de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor een
goede uitvoering van de challenge worden bewaard.
Dit betekent dat JOGG NV alle geregistreerde persoonsgegevens uiterlijk twee maanden na afloop van de
#7DAGENWATER CHALLENGE heeft geanonimiseerd. Hiermee wordt bedoeld dat JOGG NV bepaalde gegevens
blijft bewaren, maar dat deze niet naar jou persoonlijk zijn te herleiden. Met ander woorden: JOGG NV weet wel
hoeveel personen hebben deelgenomen, maar niet wie heeft deelgenomen. De afspraak met de
samenwerkende partijen is dat persoonsgegevens zo snel mogelijk na gebruik worden verwijderd.
Op bovenstaande zijn de volgende uitzonderingen van toepassing:
o

SENDINBLUE | de registratie van de persoonsgegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan jezelf op elk
gewenst moment uitschrijven.

ARTIKEL 4: EIGENAAR
JOGG NV is verantwoordelijk voor het correct opslaan en beveiligen van jouw persoonsgegevens. Jij blijft altijd
eigenaar van je eigen gegevens. Met andere woorden: je hebt altijd het recht om je bij JOGG NV bekende
persoonsgegevens in te zien, aan te passen en/of te laten verwijderen.
LET OP: het laten verwijderen van persoonsgegevens voor de start van de challenge heeft invloed op de
toezending van de ‘starterskit’.

Vragen of wijzigingen doorvoeren? Neem contact op via tim@kansasports.nl
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