Stedelijke sportraad Harelbeke – Joggingcriterium – privacyverklaring
1. Voorwerp
De stedelijke sportraad hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens die zij in
het kader van haar activiteiten als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.
De verwerking verwijst naar alle bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens op grond
waarvan een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals het
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of
vernietigen van gegevens.
Dit privacybeleid heeft tot doel de personen die bij die verwerkingen betrokken zijn alle
informatie te verstrekken die krachtens de toepasselijke regelgeving vereist is, waaronder de
informatie vereist door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene
verordening gegevensbescherming of “GDPR”).

2. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijk – contactgegevens van de
functionaris voor gegevensbescherming – doel beheer gegevens.
De persoonsgegevens worden door de Stedelijke sportraad Harelbeke verwerkt ten behoeve van
de organisatie van het Joggingcriterium.
Volgende personen verwerken persoonsgegevens:
1) Stedelijke sportraad : verantwoordelijke Joggingcriterium en leden van de werkgroep
Joggingcriterium
2) vrijwillige medewerker(s) van het joggingcriterium die de gegevens nodig hebben voor het
opmaken van de uitslagen
3) De lokale organisaties die de loopwedstrijden van het criterium organiseren, indien zij zelf
instaan voor het opmaken van de uitslag van hun eigen wedstrijd. Indien deze organisaties
beroep doen op een externe persoon of organisatie voor het opmaken van de uitslag dienen
zij in te staan voor de nodige afspraken met deze externe partij m.b.t. gebruik van deze
persoonsgegevens conform de GDPR wetgeving en de privacyverklaring van de Stedelijke
sportraad.
De contactgegevens van de van de personen die deze persoonsgegevens beheren zijn verzameld
op een lijst die ieder jaar opgesteld door de werkgroep van het Joggingcriterium, deze lijst wordt
bijgehouden door de verantwoordelijke van het Joggingcriterium met een kopie gearchiveerd
door de Sportdienst.
De sportraad zorgt voor het beheer en de verwerking van de uitslagen en het klassement. De
sportraad treedt hier onder andere op in opdracht van het stadsbestuur Harelbeke. De
sportraad heeft naast zijn adviserende taak ook een organiserende taak. Het joggingcriterium is
één van de organisaties.
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3. Gegevensverwerking
a. Doel
De gegevens van de deelnemers aan de verschillende loopwedstrijden worden gebruikt:
1) Om een klassement op te kunnen maken na elke wedstrijd, en dit op basis van een
regelmatigheidscriterium waarbij per gelopen wedstrijd punten verzameld worden. De
gegevens wordt zodoende gebruikt om een klassement af te drukken en ook online te
plaatsen (zonder adresgegevens van de deelnemers).
2) om de deelnemers uit te nodigen voor een slotgebeuren waarbij de winnaars/laureaten
gehuldigd worden.
3) om promotie te maken voor het volgende wedstrijdjaar. Daarbij worden de deelnemers via
mail op de hoogte gebracht van de nieuwe geplande wedstrijden en de detailgegevens van
elke wedstrijd.
De uitslagen en klassement worden gepubliceerd op de webpagina of facebookpagina van het
Harelbeeks joggingcriterium. De uitslagenlijsten met een deel van de gegevens van de personen
kunnen ook in gedrukte vorm ter beschikking gesteld worden aan de deelnemende lopers bv bij
de prijsuitreiking van elke wedstrijd uit het criterium en bij de huldiging van het
joggingcriterium. Er worden online geen adresgegevens of geboortedatum gepubliceerd, enkel
gemeente en geboortejaar / leeftijdscategorie.
De verwerking van die gegevens gebeurt door de verantwoordelijke van de sportraad, eventueel
in samenwerking met enkele vrijwilligers en leden van de werkgroep – in opdracht van de
sportraad - die instaat voor de berekening van de punten op basis van de gelopen wedstrijden.
Deze vrijwilliger/medewerker gebruikt deze gegevens niet voor andere doeleinden dan hier
vermeld.
Er kunnen ook foto’s van de lopers genomen worden:
- vóór de wedstrijd (sfeerfoto’s)
- tijdens de wedstrijd
- na de wedstijd bij de presentatie van de laureaten op het podium
- bij de eindhuldiging van het criterium
Deze foto’s worden op de facebookpagina van het Harelbeeks Joggingcriterium geplaatst in het
kader van deze evenementen. Iedereen heeft het recht om gepubliceerde foto’s van zijn/haar
persoon te laten verwijderen of publicatie te weigeren. Foto’s die niet passen in het kader van
de loopwedstrijden of die niet in overeenstemming zijn metde privacy van betrokken personen
worden geweigerd voor publicatie.
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b. Herkomst van de gegevens
De persoonsgegevens worden verstrekt door de deelnemers zelf (bij de inschrijving aan een
loopwedstrijd).
Organisaties kunnen ook via online registratie vooraf-inschrijvingen verzamelen voor hun
wedstrijd.
Voor bepaalde acties (bijv. Decathlon spaaractie) kan gebruikt gemaakt worden van een online
invulformulier om de gegevens te verzamelen.

c. Welke gegevens worden verwerkt
De volgende persoonsgegevens van de deelnemers aan de loopwedstrijden worden gevraagd,
opgeslagen en verwerkt:
•
•
•
•

persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
persoonlijke kenmerking: geslacht, geboortedatum, leeftijdscategorie (op basis van leeftijd
en geslacht)
Voor de Decathlon spaaractie wordt het nummer van zijn/haar klantenkaart gevraagd
indien een loper willen sparen voor de actie (en/of voor andere gezinsleden).
Beeldmateriaal: tijdens de wedstrijden, op de prijsuitreiking van de wedstrijd en van de
huldiging van het criterium kunnen foto’s worden genomen. Enkel beeldmateriaal genomen
in opdracht van, of met goedkeuring van de Stedelijke sportraad worden door de Stedelijke
sportraad gepubliceerd met toestemming van de fotograaf.

De volgende persoonsgegevens van de organisaties van de loopwedstrijden van het criterium
worden gevraagd, opgeslagen en verwerkt:
•

persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail van de
verantwoordelijken van iedere organisatie

Deze persoonsgegevens worden gebruikt bij het opstellen van de folder van het criterium.
De volgende resultaten van de loopwedstrijden van het criterium worden opgeslagen en
verwerkt:
•

uitslag, jaar van deelname, aantal deelnames, klassement per wedstrijden in het
eindklassement van het criterium

d. Verstrekking aan derden-verwerkers
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de organisatoren van de wedstrijden van het
Harelbeekse joggingcriterium met als enige doelstelling de verwerking van de uitslag van hun
eigen wedstrijd te kunnen doen op de dag van het evenement.
De gegevens worden binnen de Sportraad gebruikt om de gegevensverwerking te doen van het
regelmatigheidscriterium.
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In het kader van de Decathlon spaaractie worden beperkte gegevens (naam en Decathlon
klantenkaart nummer) doorgegeven aan de firma Decathlon opdat zij spaarpunten kunnen
bijvoegen op de rekening van de deelnemers.
De gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en door de Sportraad en de
lokale wedstrijdorganisaties niet doorgegeven aan derde partijen (bijv. sponsors of externe
partners) indien dit niet nodig is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Eventueel kunnen de organisatoren de gegevens van de lopers beperkt gebruiken om
inlichtingen over hun wedstrijd (bijv. flyer) door te sturen.
Met deze verwerkers worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van de
persoonsgegevens te waarborgen.
e. Bewaartermijn van de gegevens
De persoonsgegevens van de deelnemers worden jaar na jaar bewaard en aangepast op verzoek
(bijv. adreswijziging) of bij melding van de deelnemers. Elk jaar wordt op basis van de deelnames
aan wedstrijden nagezien of er personen moeten geschrapt worden. Wie meer dan 5 jaren niet
meer deelnam wordt verwijderd uit de actuele deelnemerslijst.
Wedstrijdresultaten en criterium klassementen van vorige edities worden onbeperkt
bijgehouden.
Alle personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens en zijn gehouden aan confidentieel gebruik hiervan.
f.

Toegankelijkheid van de gegevens door de deelnemers – mogelijkheid tot wijziging of
schrapping

De deelnemers hebben geen rechtstreekse toegang tot de database bv via een online link. De
deelnemers kunnen hun gegevens opvragen, inkijken ter gelegenheid van een loopwedstrijd,
nav de prijsuitreiking, of op éénvoudig verzoek via mail, schriftelijke of mondelinge vraag naar
de Sportraad. De gegevens van de deelnemer zullen op zijn éénvoudig verzoek verwijderd of
aangepast worden.
g. Wijziging privacyverklaring
De Sportraad kan deze privacyverklaring steeds wijzigen (indien nodig). De laatste wijziging
gebeurde op 12 November 2018.
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