Privacy Policy
WSM Worldwide Sports Management / Databasics.nl (hierna te noemen Databasics)
verzamelt ten behoeve van deelname aan en verslaggeving van evenementen
persoonlijke gegevens van je. In dit document lichten we toe hoe we deze gegevens
gebruiken, opslaan en verwerken.
URL
www.databasics.nl /eventname
Wie verwerkt je gegevens?
Databasics is de verantwoordelijke voor het beheer van je gegevens.
WSM Worldwide Sports Management BV
Oostkade 20
3261 KL Oud-Beijerland - Nederland
KVK: 24284839
De gegevens worden tevens ter beschikking gesteld aan de organisator van het
evenement, ten behoeve van welke partij wij de communicatie en inschrijving met je
verrichten.
Waarvoor gebruiken wij je gegevens?
Wij gebruiken je gegevens:
1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou en met name om:
o je inschrijvingen te beheren, je betaling te ontvangen en je te voorzien
van klantenondersteuning via e-mail of andere middelen.

o

Het versturen van reserveringbevestigingen, herinneringen aan events

o

en eventuele toegangsbewijzen en cashless betalingen te beheren;
Om marktonderzoek- en analyses te doen om onze producten en
diensten te verbeteren en aan te passen;

Je hebt altijd het recht om je toestemming hiervoor in te trekken en je hebt het recht
op inzage en correctie van je persoonsgegevens.
Je hebt ook het recht om je in bepaalde omstandigheden te verzetten tegen het
gebruik ervan of om het wissen van je persoonsgegevens te vragen, evenals het
recht om een beperking van de verwerking te verzoeken, alsook het recht om de
overdracht van je gegevens te vragen, zoals voorzien in de artikelen 15 tot 20 AVG
(Algemene Verordening Gegevensverwerking).
Voor vragen of klachten over onze verwerking van je persoonsgegevens, neem
contact op met privacy@databasics.nl, dan willen wij je graag helpen.
Als je meent dat het probleem na dit contact niet is opgelost, dan biedt de wetgeving
je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
Welke gegevens gebruiken wij?
Wij gebruiken de gegevens die je ons bezorgt bij de inschrijving, o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam en voornaam;
Leeftijd;
Geslacht;
Adres, Postcode, Woonplaats, Provincie, Land;
Emailadres;
Telefoonnummer;
Telefoonnummer voor dringende oproepen;
Nationaliteit ;
Vereniging of Bedrijf (indien lid van een groep);
Startnummer;
Betalingsdetails;
Informatie die je ons doorstuurt in het kader van je communicatie met ons.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard en uw informatie onderhouden?
Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig:
1.
2.
3.

om je de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen
voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven
voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te
bewaren.

Met wie delen wij uw gegevens en waarom?
Wij delen je gegevens met de organisator. Voor het gebruik van jouw gegevens door
de organisator verwijzen we naar de Privacy Policy van de organisator.
Wij geven je 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 je je tijdens het evenement onwel zou voelen);
indien je daarmee heeft ingestemd.

Het is mogelijk dat de organisator van het evenement je gegevens gebruikt. Om op
de hoogte te zijn van het gebruik door de organisator, raden wij je aan om het privacy
statement van de organisator te lezen. Een link hiernaar staat op het
inschrijfformulier aangegeven.
Aansprakelijkheid
Databasics is niet aansprakelijk voor schade die tijdens het evenement kan ontstaan.
Voor eventuele aansprakelijkheidsvraagstukken dien je je te wenden tot de
organisator. De aansprakelijkheid van Databasics strekt niet verder dan de correcte
verwerking van de inschrijving.
Gebruik van foto’s en video’s
Tijdens het evenement worden mogelijk door de organisator foto’s, video’s en ander
audiovisueel materiaal geproduceerd. Databasics en de organisator hebben een
rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel
materiaal voor promotie van onze evenementen en diensten.

Klachten of intrekken toestemming
Indien je de toestemming voor gebruik van je gegevens in wilt trekken, een klacht in
wil dienen of inzage wil hebben in de data die we van je hebben, stuur dan een mail
met je naam, e-mail en geboortedatum en minimaal een van de evenementen
waaraan je hebt deelgenomen aan: privacy@databasics.nl
We zullen dan binnen vijf werkdagen actie ondernemen op je vraag.
Update
Deze privacy policy werd laatst gepubliceerd op 10 april 2019. Wij passen de privacy
policy geregeld aan in het kader van de Algemene Verordening
Gegevensverwerking. Nieuwe updates zijn beschikbaar op de website
www.databasics.nl

Algemene voorwaarden evenement
Deelnemersverklaring
Door mij in te schrijven voor dit evenement (hierna: " Evenement"), verklaar ik
(deelnemer) akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement en zal ik mij aan
de daarin gestelde voorwaarden houden. Dit zijn de standaardvoorwaarden van
Databasics, indien de evenementorganisator aangepaste voorwaarden heeft, zijn
deze leidend voor het evenement.
Inschrijving en Deelname
1. Ik ben ermee bekend dat ik alleen aan het Evenement kan deelnemen als ik (i) het
inschrijfformulier volledig en naar waarheid heb ingevuld, (ii) het inschrijfgeld volledig
heb voldaan, (iii) de voorwaarden van dit reglement en alle regels en richtlijnen van
het Evenement onvoorwaardelijk heb geaccepteerd.
2. Ik verklaar en garandeer dat ik volledig bevoegd ben om mij in te schrijven voor
het Evenement via de website van het Evenement en dat ik bevoegd ben om de door
mij opgegeven creditcard of andere betaalmiddelen te gebruiken voor het betalen
van het inschrijfgeld. Ik verklaar dat ik de creditcardtransactie, digitale overboeking of
automatische incasso niet zal terugboeken of betwisten. De website voor de
inschrijving voor het Evenement kan namens het Evenement beschikbaar worden
gesteld door Databasics, of door de organisator van het Evenement (hierna:
“Organisator”).
3. Indien ik een derde heb ingeschreven voor het Evenement, verklaar ik dat ik
gemachtigd ben om deze inschrijving namens deze derde partij uit te voeren. Ik ga
ermee akkoord dat de voorwaarden van deze deelnemersverklaring onverkort gelden
voor mijzelf en elke derde waarvoor ik als vertegenwoordiger of gemachtigde
optreed.
4. Ik ben ermee bekend dat mijn inschrijving definitief is en dat ik deze niet kan
annuleren. Na inschrijving ben ik de inschrijfkosten verschuldigd.
5. Ik ga ermee akkoord dat mijn inschrijving persoonlijk en niet overdraagbaar is,
tenzij de Organisator dit expliciet wel toestaat.

6. Ik verklaar dat ik de minimumleeftijd als genoemd in de voorwaarden van het
Evenement heb bereikt op de dag van het Evenement of, indien ik de registratie
verricht voor een derde die de minimumleeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt op
de dag van het Evenement, dat ik als wettelijk vertegenwoordiger van de
minderjarige toestemming heb verleend voor de inschrijving van de minderjarige en
ik de in deze deelnemersverklaring besproken toestemming en vrijwaring namens de
minderjarige heb verstrekt.
.
Aansprakelijkheid / vrijwaring
7. Deelname aan het Evenement is voor mijn eigen risico. Databasics is niet
aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die ik of mijn
nabestaande(n) direct of indirect mocht lijden als gevolg van de deelname aan het
Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan Databasics toe te
rekenen opzet of grove schuld.
8. Databasics is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die
derden mochten lijden als gevolg van een aan mij toe te rekenen handelen of nalaten
met betrekking tot het Evenement.
Ik vrijwaar Databasics voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan
mij toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.
9. Ik verklaar dat ik afdoende verzekerd ben tegen het risico van de schade die ik of
een nabestaande mocht lijden ten gevolge van overlijden, letsel of ziekte,
veroorzaakt door mijn deelname aan het Evenement.
10. Indien ondanks het bepaalde onder 8 en 9 toch aansprakelijkheid van Databasics
voor door mij of mijn nabestaanden of vertegenwoordigers geleden schade moet
worden aangenomen, is de verplichting tot vergoeding van de schade door
Databasics beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Databasics of de
Organisatie ter zake van die schade uitkeert.
11. Ik ben ermee bekend dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid
vereist. Ik dien zelf na te gaan of ik medisch, fysiek en psychisch geschikt ben voor
deelname aan het Evenement en of ik mij door training en anderszins voldoende heb
voorbereid op het Evenement. Ik ben bekend met het advies van MYLAPS om mij in
verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
Regels en richtlijnen Evenement
12. Ik verklaar dat ik bekend ben met de regels en richtlijnen van het Evenement en
dat ik deze strikt zal naleven en opvolgen.
13. Ik zal elke beslissing van Databasics, de Organisatie en de wedstrijdleiding met
betrekking tot mijn vermogen tot deelname aan het Evenement respecteren en
naleven.

14. Ik ben ermee bekend dat ik kan worden gediskwalificeerd voor het Evenement en
eventuele toekomstige evenementen van de Organisatie en/of Databasics als ik mij
niet houd aan de regels en richtlijnen van het Evenement.
15. Ik ga ermee akkoord dat Databasics en/of de Organisatie het Evenement op een
laat tijdstip kan afgelasten op grond van overmacht. Ik ga ermee akkoord dat in dat
geval mijn inschrijfgeld door de Organisatie of Databasics niet gerestitueerd kan
worden en dat Databasics en de Organisatie niet aansprakelijk zijn voor de door mij
gemaakte kosten.
Live tracking en uitslagen
16. Ik verklaar dat ik bekend ben met het feit dat er bij het Evenement gebruik kan
worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst
moment mijn precieze locatie te achterhalen (live tracking) door het opvangen van
(GPS) signalen van de chip die ik draag gedurende het Evenement. Ik begrijp en ga
ermee akkoord dat mijn precieze locatie tijdens het evenement real time kan worden
gevolgd en gepubliceerd. Dit geldt eveneens voor de uitslagen die worden
samengesteld van het evenement. Deze kunnen ook na afloop worden gepubliceerd,
zowel online als offline.

