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Laatste update: 4 februari 2020
Via deze Privacyverklaring informeert de vereniging Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport
Federatie (hierna: “NOC*NSF”) jou over de wijze waarop er wordt omgegaan met de persoonsgegevens
die worden verkregen via het Uitzendingenportal (hierna: “het Portaal”).
Voor de leesbaarheid maken we twee opmerkingen vooraf. Waar je “we”, “wij”, “ons” of “onze”
tegenkomt in deze privacyverklaring bedoelen we daarmee NOC*NSF. NOC*NSF is als zogenaamde
verwerkingsverantwoordelijke van het Portaal het aanspreekpunt voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens. De gebruiker van het Portaal schrijven wij zoveel mogelijk aan met “je”, “jij”, “jou”
of “jouw”.
Het kan zo zijn dat er voor een Evenement andere of aanvullende verwerkingen gelden dan opgenomen
in deze Privacyverklaring. In dat geval informeren we je daarover in een aanvullende Privacyverklaring,
beschikbaar via de homepage van het Evenement.
Inleiding
Het Portaal is een online systeem waarin het registratietraject voor grote sportevenementen wordt
geregeld. Alle potentiële deelnemers, begeleiders, relaties, etc. voor het Evenement kunnen zich middels
het systeem aanmelden door het aanleveren van de gevraagde gegevens. In deze privacyverklaring
lichten we toe welke gegevens we van je verzamelen en waarom, of we die gegevens delen met anderen,
hoelang we ze bewaren en wat jouw privacy rechten zijn.
Welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt en waarom?
In het Portaal kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens worden verzameld. De
daadwerkelijke verzameling kan verschillen per Evenement en is daarnaast afhankelijk van jouw
rol/functie. Een actueel overzicht krijg je te zien als je het vragenformulier van het Evenement invult.
Gegevens met
betrekking tot jouw:

Denk hierbij aan (niet uitputtend):

Profiel

Voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, pasfoto, taal, nationaliteit,
handtekening, gebruikersnaam, unieke gebruikersaanduiding (UUID) etc.

Adres

Straat, huisnummer, postcode, plaats, provincie, land etc.

Contact

Telefoonnummer, emailadres etc.

Contactpersonen

Contactgegevens van andere personen (ouder/voogd, in geval van nood, de
huisarts, de tandarts, de lokale media, maar bijvoorbeeld ook voor
(family/friends) tickets).
Kopie identiteitsdocument, type document, identiteitsnummer, vervaldatum
etc. Ter info: het BSN wordt direct bij upload onleesbaar gemaakt en wordt niet
opgeslagen.

Documenten

Kleding

Kledingmaat shirt, kledingmaat broek, schoenmaat, etc.

Topsportregistratie

Sport, bond, functie, sportdiscipline etc.

Zorgverzekering

Naam zorgverzekeraar, polisnummer zorgverzekering etc.

Overig

Social media accounts, biografie informatie (interview vragen), sponsor vragen
(Rule 40) etc.

Gezondheid

Allergie, dieet, gewicht, lengte, rolstoelgebruik etc.

Bovengenoemde persoonsgegevens verwerken wij om jouw aanmelding voor het Evenement te kunnen
verzorgen, waaronder:
▪

Het aanvragen van de accreditatie voor het Evenement;

▪

De informatieverstrekking vóór, gedurende en na het Evenement (voor jezelf, maar ook aan de
opgegeven contactpersonen);

▪

Het regelen van faciliteiten (denk bijvoorbeeld aan logistieke/organisatorische zaken zoals jouw
vervoer, verblijf, passende kleding etc. maar ook het rekening houden met allergieën en dieet
vereisten etc.);

▪

Het opstellen, uitvoeren en afhandelen van een (medisch) calamiteiten(plan) in noodgevallen;

▪

Het vergemakkelijken van jouw registratie bij een volgend Evenement;

▪

Het faciliteren van bijeenkomsten.

Voor een deel van de verzamelde gegevens geldt dat wij die uitsluitend doorgeven aan het
organisatiecomité en dus niet voor onze eigen doeleinden gebruiken. Hierover zullen we je informeren
tijdens het invullen van de vragen in het Portaal. Na het doorsturen van de informatie naar het
organisatie comité is de Privacyverklaring van het organisatiecomité van het Evenement van toepassing.
NOC*NSF verwijderd deze gegevens na doorgifte.
Op basis waarvan worden jouw persoonsgegevens verwerkt?
Het verwerken van jouw gegevens is nodig om de overeenkomst ten behoeve van deelname aan het
Evenement (tussen jou en NOC*NSF) uit te kunnen voeren, zoals informeren over het Evenement, het
regelen van faciliteiten etc. Het doorgeven van jouw gegevens t.b.v. de accreditatie is nodig om de
overeenkomst tussen NOC*NSF en het organisatiecomité uit te kunnen voeren. We bewaren een deel
van jouw gegevens t/m het volgende Evenement waaraan jij naar verwachting ook zal deelnemen. Dat
doen wij op basis van een gerechtvaardigd belang. Voor het verwerken van gegevens met betrekking
tot jouw gezondheid wordt jouw toestemming gevraagd. Hiervoor geldt dat je altijd het recht hebt om
je toestemming in te trekken. Dat kan door een e-mail te sturen naar privacy@nocnsf.nl. Let op, het
intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben
plaatsgevonden blijven rechtmatig.
Minderjarigen

Indien jij 16 jaar of jonger bent dan moedigen we je aan om het vragenformulier samen met jouw
ouder(s) of voogd in te vullen. Voor het verzamelen van jouw gezondheidsgegevens geldt dat wij ook
de toestemming van jouw ouder/voogd vragen.
Worden deze gegevens gedeeld met anderen?
De gegevens uit het Portaal worden gedeeld met het organisatiecomité van het Evenement. Tevens zijn
de door jou ingevulde gegevens inzichtelijk voor geautoriseerde medewerkers van TeamNL Games
Operations. De daartoe geautoriseerde Bondsmedewerkers kunnen de voortgang van jouw aanmelding
volgen, maar zij hebben geen inzicht in de gegevens die je daadwerkelijk invult.
Daarnaast worden gegevens met betrekking tot het profiel en de topsportregistratie eventueel gedeeld
met relevante partijen betrokken bij bijeenkomsten die verband houden met het Evenement
(bijvoorbeeld een huldiging). Denk aan het Koninklijk Huis, VWS, besturen van overheden, gemeenten,
etc. maar dat kan ook een evenementenorganisatie zijn.
Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan andere derde partijen, tenzij jij hier toestemming
voor geeft of wanneer NOC*NSF wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.
Hoelang bewaren we jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval voor de duur van het Evenement. Na afloop van het
Evenement wordt een deel van jouw gegevens bewaard tot het volgende evenement waar jij
mogelijkerwijs aan zou kunnen deelnemen. Indien vast staat dat jij niet deelneemt, dan worden jouw
gegevens (alsnog) verwijderd, tenzij wij verplicht zijn om jouw gegevens te bewaren op grond van de
wet. Voor de gegevens die wij niet voor eigen doeleinden gebruiken, maar uitsluitend doorgeven aan
het organisatiecomité, geldt dat we die gegevens na doorgifte verwijderen.
Worden je gegevens uitgewisseld buiten de Europese Unie?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens op het grondgebied van de Europese Unie (EU). Jouw gegevens
worden opgeslagen in een datacenter van Microsoft, waarbij we hebben gekozen voor de locatie van
het datacenter binnen de Europese grenzen.
Wel is het zo dat jouw gegevens worden uitgewisseld met het organisatiecomité. Of er gegevens
worden uitgewisseld buiten de Europese Unie hangt dus af van de locatie van het Evenement (en waar
het organisatie comité gevestigd is). Indien jouw persoonsgegevens worden uitgewisseld buiten de EU,
en waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie geldt, dan heeft NOC*NSF
daarvoor passende waarborgen getroffen.
Wat zijn je privacy rechten?
Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te
zien die wij van jou verwerken, om jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het
recht van bezwaar, het recht op beperking en op gegevensoverdraagbaarheid. Als je gebruik wilt maken
van één van je rechten neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens (zie hiervoor ‘Bij wie
kun je terecht voor vragen over deze Privacyverklaring?’).

Wij behandelen jouw verzoek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand. Mocht de
beantwoording van jouw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan informeren we jou hierover binnen
een maand. Het kan namelijk zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal
verzoeken de beantwoordingstermijn langer wordt.
Naast bovenstaande rechten staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
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www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van
jouw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij
verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop wij die
persoonsgegevens verwerken.
Hoe zit het met de beveiliging?
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van jouw
persoonsgegevens te waarborgen.
Bij wie kun je terecht voor vragen over deze privacyverklaring?
Verder staat het je uiteraard vrij om vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens.
Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door NOC*NSF of wanneer je
gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan je geeft (bijvoorbeeld recht op inzage
of correctie), neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.
Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)
(Kamer van Koophandel nummer: 09059703)
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
e-mail: privacy@nocnsf.nl

Bijlage
In onderstaande tabel vind je een overzicht van de aangebrachte wijzigingen met betrekking tot deze
Privacyverklaring
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