Privacy Verklaring
Deze verklaring is van kracht vanaf 25-05-2018.
Inleiding:
Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en stelden daarom deze
Privacyverklaring op. Met deze verklaring willen we omschrijven hoe de Cavemanrun
persoonsgegevens verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw
gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast
vind je hier ook al jouw recht met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruikt kunt maken
van deze rechten. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene
Verordening Gegevensberscherming (AVG).
Ongeacht welke persoonsgegevens we verwerken of wanneer en hoe we uw persoonsgegevens
verwerken, zullen we altijd volgende principes respecteren:
Persoonsgegevens moeten eerlijk en conform de wet verwerkt worden.
Persoonsgegevens mogen enkel verwerkt worden voor specifieke doeleinden en voor niets
anders.
Persoonsgegevens moeten voldoende, relevant en niet excessief zijn.
Persoonsgegevens moeten correct en up-to-date zijn.
Persoonsgegevens mogen niet langer bijgehouden worden dan nodig.
Persoonsgegevens moeten verwerkt worden conform de individuele rechten.
Persoonsgegevens moeten beveiligd bijgehouden worden.
Bedrijfsgegevens:
Cavemanrun staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 60244070.
Onze adresgegevens zijn:
Cavemanrun
Plenkertstraat 50
6301 GM
Valkenburg a/d Geul
www.cavemanrun.nl
https://www.facebook.com/Cavemanrunnl/
https://twitter.com/Cavemanrun
https://www.instagram.com/cavemanrun_obstaclerun/?hl=nl
Cavemanrun is een obstacle run (Evenement) met meerdere edities/locaties per jaar.
Voor meer informatie met betrekking tot de Privacyverklaring kunt u mailen naar:
info@cavemanrun.nl
Hoe we uw informatie ontvangen & verwerken:
We verzamelen informatie over u vanuit verschillende bronnen, waaronder:
Informatie die we rechtstreeks van u ontvangen wanneer u via de website het
contactformulier invult.
Informatie die we verzamelen over u wanneer u onze website en social media pagina’s
bezoekt.
Informatie die we verzamelen wanneer u gebruikt maakt van onze diensten (een ticket
koopt) of een product(Merchandise).
Informatie die we ontvangen wanneer u direct naar ons mailt.
Informatie die we ontvangen wanneer u deelneemt aan een van onze evenementen.

Gegevens die wij verwerken:
Cavemanrun verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij kunnen verwerken.
Voor- en Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Manier waarop online een aankoop gedaan is
Wanneer iemand gebruikt maakt van onze diensten en dus deelneemt aan de Cavemanrun dient
deze persoon zich in te schrijven via een inschrijfsysteem. Door in te schrijven zullen er diverse
persoonsgegevens moeten worden achtergelaten bij het inschrijfsysteem. Cavemanrun maakt
gebruik van twee inschrijfsystemen: Paylogic en Inschrijven.nl. Met beide partijen in een
gegevensverwerkingsovereenkomst getekend met betrekking tot de persoonsgegevens.
Verder is het mogelijk om merchandise van de Cavemanrun te kopen. De verkoop hiervan gebeurt
ook via Paylogic. Met Paylogic is een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of inschrijfsysteem heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers of deelnemers die jonger dan 16 jaar zijn. Tenzij ze toestemming van hun
ouders of voogd hebben. We kunnen echter 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 u
er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cavemanrun.nl, dan verwijderen wij
deze informatie.
Waarom wij uw gegevens nodig hebben
Er wordt voor een aantal doeleinden persoonsgegevens verzameld door Cavemanrun. Deze worden
hieronder toegelicht.
Om communicatie te versturen met betrekking tot de inschrijving van een van onze
evenementen.
Om communicatie te versturen met betrekking tot informatie over een evenement
waarvoor je bent ingeschreven.
Om facturen te versturen.
Marketingdoeleinden zoals; nieuwsbrieven.
Uw gedrag op onze website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten of diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Persoonsgegevens verwerken wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Ontvangers/verwerkers
De gegevens die Cavemanrun ontvangt en verwerkt worden beheerd door:
Mailchimp; Nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je
aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch
opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

-

-

-

-

Pendo: De e-mail van Cavemanrun wordt gehost bij Pendo. Als jij contact
opneemt via het contactformulier op de website of via ons direct mailadres worden die
betreffende mails opgeslagen op de servers van Pendo.
Pendo: De website en back-ups van de website worden gehost bij Pendo. Gegevens die jij
achterlaat op de website van Cavemanrun zijn op de servers van Pendo opgeslagen.
Paylogic: Wanneer je individueel inschrijft voor de Cavemanrun gebeurt dit via een
formulier van Paylogic. Paylogic verwerkt en bewaard deze gegevens maar zijn eigendom
van Cavemanrun. Met Paylogic is een gegevensverwerkingsovereenkomst getekend.
Inschrijven.nl: Wanneer je als team inschrijft voor de Cavemanrun gebeurt dit via een
formulier van Inschrijven.nl. Inschrijven.nl verwerkt en bewaard deze gegevens maar zijn
eigendom van Cavemanrun. Met Inschrijven.nl is een gegevensverwerkingsovereenkomst
getekend.
Cavemanrun zelf; gegevens die door onszelf worden bewaard worden opgeslagen in een
beveiligd netwerk.

Opslag
Cavemanrun bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de beschreven doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Cavemanrun verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
gegevensverwerkingsovereenkomst om te zorgen dat voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cavemanrun blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Beveiliging
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen
beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Cavemanrun of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn
alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en waar
mogelijk met tweestapsverificatie.
Enkel gemachtigd personeel heeft mogelijkheid tot het inzien van de persoonsgegevens.
Verder is de website van Cavemanrun beveiligd door een SSL certificaat en is het domein van
Cavemanrun ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de “bewegwijzering”
van de website veiliger en vertrouwder wordt.
Cookies of vergelijkbare technieken
Cavemanrun gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken
op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Uw rechten
We voldoen aan de Europese en nationale wetgeving inzake de bescherming van
persoonsgegevens die van toepassing is in Nederland en die volgende rechten omvat:
Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op uw toestemming, heeft u recht om
eender wanneer uw toestemming terug in te trekken voor toekomstige verwerking.
U heeft het recht om toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens te vragen.

-

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke
gegevens, inclusief het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.
U heeft het recht om de verwerking te beperken.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de gegevensberschermingsautoriteit.
U heeft het recht om verwijdering van uw gegevens te vragen, ook getekend als “het recht
om vergeten te worden”. Het algemene principe dat dit recht ondersteunt, is het u mogelijk
te maken uw persoonsgegevens te laten verwijderen, op voorwaarde dat er geen
dwingende reden is voor de verdere verwerking ervan.

Plichten
Cavemanrun verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een
commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten (deelnemen aan een evenement
van Cavemanrun) of producten van Cavemanrun via e-mail.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het
aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om je aanmelding of
aankoop te kunnen bevestigen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd kan
Cavemanrun de betreffende dienst of product niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn dat gegevens die jij hebt gedeeld met Cavemanrun met anderen dan de
hierboven genoemde partijen de delen, zal eerst uw toestemming worden gevraagd.
Cavemanrun behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan
wel wanneer Cavemanrun dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces
of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Cavemanrun te beschermen. Daarbij trachten wij
altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen of klachten?
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, over de uitoefening van
uw rechten of over ons privacybeleid, kunt u ons steeds contacteren via info@cavemanrun.nl
Indien ons antwoord u niet bevalt of als u ervan overtuigd bent dat wij uw persoonsgegevens niet
verwerken in overeenkomst met de toepasbare wet, kunt u een klacht indienen bij AP (Autoriteit
Persoonsgegevens).
Updates van deze verklaring
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom
raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

