
Privacyverklaring 100 Marathon Club Nederland, 31 mei 2018

1. Inleiding

Sinds 25 mei 2018 is de AVG / GDPR privacywet van kracht daarom heeft de 100 Marathon Club
Nederland  deze  privacyverklaring  opgesteld.  In  deze  privacyverklaring  wordt  uitgelegd  welke
persoonsgegevens worden verzameld, waarom we deze persoonsgegevens verwerken en wat de rechten
zijn van de leden.

De 100 Marathon Club Nederland bestaat uit een website waar leden hun gelopen marathons en ultra's
kunnen registreren voor publicatie op het internet. De 100 Marathon Club Nederland verzameld geen
persoonsgegevens maar verwerkt alleen door leden geregistreerde (persoons)gegevens en maak deze
openbaar. 

2. Waarop is deze privacyverklaring van toepassing? 

Deze  privacyverklaring  is  van  toepassing  op  door  de  100  Marathon  Club  Nederland  verwerkte
persoonsgegevens. 

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt door de 100 Marathon Club Nederland:

– Naam
– Adres + Postcode
– Woonplaats
– Geboortedatum
– Nationaliteit
– E-mailadres
– Toegangscode
– Datum lidmaatschap
– Foto
– Nieuwsbrief Ja/Nee
– Resultaten gelopen marathons en Ultra's

Al deze persoonsgegevens worden door de leden zelf geregistreerd op de website van de 100 Marathon
Club Nederland of via mail naar het contactadres gestuurd. Uitzondering is “Datum lidmaatschap”.
Deze word door de website gemaakt tijdens de aanmelding.

Voor 25 mei 2018 werden ook telefoonnummer, vereniging, licentienummer nationale atletiek unie en
champion  chipnummer  verwerkt.  Na  25  mei  2018  worden  deze  niet  meer  verwerkt.  Ook  zijn  de
aanwezige  telefoonnummers,  verenigingen,  licentienummers  nationale  atletiek  unie  en  champion
chipnummers verwijderd.
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3. Waarom verwerken we persoonsgegevens? 

Opstellen van de ranglijst van de 100 Marathon Club Nederland
Van alle leden wordt het aantal geregistreerde marathons en ultra's getotaliseerd en op volgorde van 
hoog na laag openbaar gemaakt op de ranglijst pagina van de 100 Marathon Club Nederland. Naast de 
totalen staat op deze pagina:

– Naam
– Leeftijd
– Woonplaats
– Nationaliteit
– Datum laatste marathon/Ultra registratie
– Marathon PR
– Aantal gelopen kilometers
– In hoeveel landen gelopen
– Op hoeveel dagen van het jaar gelopen

Opstellen van de persoonlijke lijsten van de leden
Alle door leden geregistreerde marathons / Ultra's worden gepubliceerd op hun openbare persoonlijke
pagina. Op deze pagina staan naast de geregistreerde marathons / Ultra's de naam en eventueel een foto.

Opstellen wereldkaarten van leden
Van elke lid is een wereldkaart openbaar waarop is te zien in welke landen hij/zij heeft gelopen.

Opstellen dagen van het jaar gelopen overzicht
Van elk lid is een kalender openbaar waarop is te zien op welke datums van het jaar hij/zij  heeft
gelopen.

Contact
Om contact op te kunnen nemen met leden wordt het e-mailadres gebruikt.

4. Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens? 

De 100 Marathon club is de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens die onder
deze privacyverklaring vallen. 

Persoonsgegevens die niet openbaar zijn op de 100 Marathon club website worden niet met derden
gedeeld.  De  niet  openbare  persoonsgegevens  zijn  adres,  geboortedatum,  e-mailadres  en  datum
lidmaatschap

5. Cookies

De website van de 100 Marathon Club Nederland maakt geen gebruik van tracking cookies. Gegevens
over surfgedrag worden dus niet verzameld. Wel wordt gebruikt gemaakt van functionele cookies. Deze
zijn nodig voor het goed functioneren van de website en vallen niet onder de AVG / GDPR privacywet.
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6. Wie heeft inzage in de persoonsgegevens?

Alleen de webmaster heeft de bevoegdheid om persoonsgegevens in te zien voor zover nodig om zijn
werk te kunnen doen. Hij is verplicht de niet openbare gegevens vertrouwelijk te behandelen.

7. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Ieder  lid  heeft  zijn  persoonlijke  toegangscode  waarmee  via  een  beveiligde  verbinding  (https)  kan
worden ingelogd op de website.

De 100 Marathon Club Nederland heeft twee domein namen en zijn beide alleen d.m.v. een beveiligde
(https) verbinding bereikbaar. 

De domeinnamen van de 100 Marathon Club Nederland zijn:
https://100mcnl.nl
https://100marathon.nl

8. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden verwijderd na beëindiging van het lidmaatschap van de 100 Marathon Club
Nederland. 

9. Hoe kunnen leden hun privacyrechten uitoefenen?

Leden hebben inzage in de gegevens die worden verwerkt. Ook hebben ze het recht om correcties te
laten aanbrengen, het verwijderen van gegevens en een overzicht van hun persoonsgegevens. 

Om gebruik te maken van deze rechten kan de 100 Marathon Club informatie vragen om de identiteit te
controleren.

11. Hoe kunnen leden contact opnemen?

Contact kan worden opgenomen via de contactpagina: https://www.100mcnl.nl/contact/
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