Privacyverklaring

Het Uiterste Zuid

01 juni 2018

“Het Uiterste Zuid” gevestigd:
Catharina Beersmansstraat 38 - 2018 Antwerpen
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.hetuiterstezuid.be
Catharina Beersmansstraat 38
2018 Antwerpen
+32 476 24 37 32
van Jole Luc is de Functionaris Gegevensbescherming van Het Uiterste Zuid.
Hij is te bereiken via info@hetuiterstezuid.be
Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Uiterste Zuid verwerkt alleen persoonsgegevens die ons via het contactformulier
van Het Uiterste Zuid, worden overgemaakt.. Deze persoonsgegevens zijn uw:
1. Naam
2. e-Mailadres
Voor deelname aan de rommelmarkt van Het Uiterste Zuid zal u bijkomend
gevraagd worden uw autonummerplaat en Gsm-nummer over te maken, dit op
verzoek van de lokale politie Antwerpen.
Voor deelname aan de koersen van Het Uiterste Zuid zal u bijkomend gevraagd
worden uw geslacht en leeftijd over te maken, dit ten bate van eerlijke prijsverdeling
tussen alle kandidaten van verschillende leeftijden en seksen.
De persoonsgegevens:
1.
2.
3.
4.

autonummerplaat
Gsm-nummer
Geslacht
Leeftijd

worden alleen gebruikt voor plannings- en koersdoeleinden tijdens het evenement,
en worden vernietigd van zodra het jaarlijks evenement afgelopen is.
Verder vindt u op de website van Het Uiterste Zuid een fotogalerij. Indien u van
oordeel bent dat sommige foto’s van u en uw gezin verwijderd dienen te worden dan
kan u dit melden via info@hetuiterstezuid.be en verwijderen we deze foto’s.

Pagina 1 van 4

Privacyverklaring

Het Uiterste Zuid

01 juni 2018

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder
dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder
die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via info@hetuiterstezuid.be dan verwijderen wij deze
informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Het Uiterste Zuid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en verdere info aangaande het evenement Het
Uiterste Zuid.
- Je te kunnen e-mailen, indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren of uit te leggen.
- Koersuitslagen te publiceren van alle koersen.
- Plattegrond van Rommelmarkt met hun deelnemers te publiceren.
- Toegang en tijdelijke parkeergelegenheid te verschaffen in de straten rond Den Bell
t.b.v. de rommelmarkt zonder beboet te worden door lokale politie. (De straten
rondom Den Bell hebben een parkeerverbod op de dag van het evenement vanaf
00.00 uur tot en met einde evenement)
Geautomatiseerde besluitvorming
Het Uiterste Zuid heeft geen en neemt geen geautomatiseerde verwerkingen of
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Uiterste
Zuid) tussen zit.
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Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
Het Uiterste Zuid bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Naam > tot uitschrijving/opzegging lid
e-Mailadres > tot uitschrijving/opzegging lid
Autonummerplaat > tot maximum 1 week na het jaarlijks evenement
Gsm-nummer > tot uitschrijving/opzegging lid
Geslacht en leeftijd > tot maximum 1 week na het jaarlijks evenement
Op alle e-mails van Het Uiterste Zuid zult u de mogelijkheid vinden om zich af
te melden/uit te schrijven bij Het Uiterste Zuid via de optie “Afmelden”.
Bij het afmelden op de nieuwsbrief worden al uw persoonsgegevens
vernietigd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Het Uiterste Zuid verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden met jouw
uitdrukkelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Uiterste Zuid gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door Het Uiterste Zuid en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar
jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetuiterstezuid.be
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Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou
een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
je kaartnummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Uiterste Zuid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat
jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@hetuiterstezuid.be

Pagina 4 van 4

