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INLEIDING

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van
jou verwerken, wat we met de gegevens doen en hoe lang we dit bewaren.
Verder staan jouw rechten uitgelegd in deze verklaring en er is beschreven
op welke wijze jij een vraag, opmerking of klacht kan indienen.
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DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

het publiciteitsbelang voor sponsoren, sportbonden, teams en
de sporters. Dit belang is in zijn algemeenheid groter dan de
privacybelangen van de individuele sporters bij het niet openbaar
publiceren van de uitslagen. Vanaf 1 week na de wedstrijd zijn
de wedstrijduitslagen enkel beschikbaar voor personen die
zijn ingelogd met hun account. Indien je niet wenst dat jouw
wedstrijduitslag openbaar of voor andere ingelogde personen
zichtbaar worden, kan je dit in jouw profiel instellen.

ACCOUNT EN PROFIELBEHEER
Je kunt een account aanmaken zodat je jezelf eenvoudig
op verschillende wedstrijden kunt inschrijven en zodat je
toegang hebt tot alle wedstrijdgegevens. Jouw account is
beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De overige
persoonsgegevens die in deze privacyverklaring staan worden in
jouw profiel opgenomen. Je kunt jouw profiel en de informatie
die jij deelt voor een groot deel zelf beheren in jouw account (zie
kopje persoonlijk profiel).

Topsport kinderen Jeugd B t/m E (15 jaar en jonger)
JEUGD B: Bij de competitie op het hoogste niveau zijn de
wedstrijduitslagen openbaar vanwege het publiciteitsbelang voor
sportbonden, teams, sponsoren en de sporters.
JEUGD C: De wedstrijduitslagen van de nationale competitie
zijn enkel zichtbaar voor inlogde personen. Bij plaatsing van
een deelnemer voor het Nationaal Jeugdkampioenschap kan
– met instemming van de wettelijk vertegenwoordigers - een
persbericht worden geplaatst. De wedstrijduitslagen van het
Nationale jeugdkampioenschap zijn wel openbaar vanwege het
grote belang voor de promotie van de sport.
JEUGD D EN E: de wedstrijduitslagen zijn enkel zichtbaar voor
ingelogde personen.
Indien je niet wenst dat de wedstrijduitslag van jouw kind
openbaar of voor andere ingelogde personen zichtbaar wordt,
kan je dit in het profiel instellen.

WEDSTRIJDINSCHRIJVING
Voor de inschrijving op een wedstrijd verwerken wij persoons
gegevens van jou.
Indeling
Voor de indeling in de wedstrijdcategorie verwerken wij jouw
naam, geslacht en geboortedatum.
Communicatie
Wij verwerken jouw e-mailadres voor communicatie over de
wedstrijd.
Nationaal kampioenschap
Deelname aan een Nederlands Kampioenschap is mogelijk
indien je de Nederlandse nationaliteit hebt. Om dit te controleren
verwerken wij jouw nationaliteit.
Deelname aan een Belgisch Kampioenschap is mogelijk indien
je in België geboren bent of de Belgische nationaliteit hebt.
Om dit te controleren verwerken wij jouw geboorteland en/of
nationaliteit.

Amateurs kinderen (15 jaar en jonger)
De wedstrijduitslagen zijn enkel zichtbaar voor ingelogde
personen. Je kan in het profiel instellen dat de wedstrijduitslag
van jouw kind niet openbaar of voor andere ingelogde personen
zichtbaar wordt.

Lidmaatschap klimbond
Deelname aan nationale wedstrijden is voorbehouden aan
leden van een klimbond. Wij verwerken jouw lidnummer van
jouw klimbond om te controleren of jij bent aangesloten bij de
klimbond.

WEDSTRIJDUITSLAGEN NA TWEE WEDSTRIJDSEIZOENEN
Topsport volwassenen
Wedstrijduitslagen op het hoogste nationale en internationale
niveau blijven vanwege de historische waarde openbaar.
Amateuruitslagen volwassenen
Wedstrijduitslagen onder het hoogste niveau en ouder dan 2 jaar
zijn alleen beschikbaar voor ingelogde klimmers.

Team
Indien je onderdeel bent van een team zullen wij deze informatie
verwerken om jouw prestaties aan het team te koppelen.

Topsport kinderen
Wedstrijduitslagen op het hoogste niveau en ouder dan 2 jaar
zijn alleen beschikbaar voor ingelogde klimmers.

WEDSTRIJDUITSLAGEN
In de wedstrijduitslagen worden de locatie en datum van de
wedstrijd, de wedstrijdcategorie en jouw naam, startnummer en
resultaten gepresenteerd.

Amateursport kinderen
Wedstrijduitslagen onder het hoogste niveau en ouder dan 2 jaar
zijn alleen beschikbaar voor ingelogde klimmers.
De wedstrijduitslagen worden vanwege de historische waarde
eveneens in een archief bewaard.

Topsport volwassenen (16 jaar en ouder)
Bij de competitie op het hoogste nationale of internationale
niveau zijn de wedstrijduitslagen openbaar vanwege het
publiciteitsbelang voor sportbonden, teams, sponsoren en de
sporters. (Junioren & Jeugd A wedstrijden vallen hieronder.)

PERSOONLIJK PROFIEL
In het persoonlijk profiel staan de volgende gegevens
opgenomen: naam, woonplaats, leeftijd, geslacht, nationaliteit
en klimteam en indien je dit zelf uploadt jouw foto. Ook staat
opgenomen aan welke wedstrijden jij in het verleden hebt

Amateurs volwassenen (16 jaar en ouder)
Bij de competities onder het hoogste niveau zijn de
wedstrijduitslagen openbaar tot 1 week na de wedstrijd vanwege
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deelgenomen, wat de door jou behaalde resultaten zijn en op
welke toekomstige wedstrijden jij je hebt ingeschreven. Per
onderdeel kan jij beslissen wat openbaar is in jouw profiel. Je
hebt drie keuzes: enkel voor jezelf, voor ‘ingelogde accounts’ en
openbaar voor iedereen. Standaard staat dit voor volwassenen
ingesteld op ‘voor ingelogde accounts’ en voor kinderen (15
en jonger) ingesteld op ‘voor jezelf’. Deze keuze heeft geen
invloed op de informatie die wordt getoond bij de uitslagen per
wedstrijd. Dit kan je regelen bij het onderdeel ‘zichtbaarheid in
wedstrijduitslagen’.

nieuwswaarde of sponsorwaarde kunnen hebben.

VERWIJDERING EN VERLENGING PERSOONLIJK PROFIEL
Je kan jouw profiel verwijderen via de ‘verwijder profiel’-knop.
Jouw profielgegevens worden dan definitief gewist. Jouw
naam en resultaten blijven nog wel in de wedstrijdoverzichten
zichtbaar voor andere ingelogde wedstrijdklimmers, tenzij je dit
hebt uitgezet.
Indien jij 2 jaar niet meer hebt ingelogd op jouw profiel wordt
jou per e-mail gevraagd of jouw profiel nog toegankelijk mag
blijven. Indien jij deze toestemming niet geeft wordt jouw profiel
gedeactiveerd. Bij toekomstige deelname dien jij dan een nieuw
profiel aan te maken en zijn jouw oude gegevens niet meer
beschikbaar.

DERDEN

TOPSPORT VOLWASSENEN
Vanwege de nieuwswaarde kan de publicatie van topsportfoto’s
binnen de journalistieke exceptie vallen. Publicatie van
topsportfoto’s geschiedt vanwege het publiciteitsbelang voor de
sport, de sportbond, teams, sponsoren en natuurlijk de sporters
zelf. Mocht je als topsporter bezwaar hebben tegen de publicatie
van foto’s of een gepubliceerde specifieke foto dan kan je dat bij
ons aangeven.

De wedstrijdadministratie geschiedt in het systeem van ShiftF5
die als verwerker geldt van de NKBV en CMBEL. ShiftF5
gebruikt de data niet voor eigen doeleinden en is verplicht de
gegevens zorgvuldig te beveiligen.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS
Wij nemen alle passende organisatorische en technische
voorzorgsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen
en eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons
verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in:
Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot personen die
deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale
toegangsbeperking.
Ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd en
versleuteld volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
Inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om
onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
Wij trainen onze medewerkers en stimuleren een privacycultuur.
Het privacybeleid wordt jaarlijks geëvalueerd op effectiviteit.

FOTO’S
Tijdens wedstrijden kunnen foto’s worden genomen. De
foto’s kunnen worden gepubliceerd op de website, Flickr en
in sommige gevallen op Facebook of andere social media in
overeenstemming met onze privacyrichtlijn voor het publiceren
van foto’s. DE NKBV en CMBEL hebben een gerechtvaardigd
belang bij het publiceren van de foto’s. De publicatie is zeer
belangrijk voor de publiciteit van de sport, motivatie van
andere sporters en voor goede sponsorregelingen die onze
sport ondersteunen. Bezwaar tegen publicatie zal worden
gehonoreerd indien jouw privacybelang zwaarder weegt dan
het belang van de NKBV en CMBEL bij publicatie. Je kan dit
gemotiveerd aangeven bij de privacyverantwoordelijke (zie eind
van dit document). Indien publicatie verder gaat dan wat je kan
verwachten, zullen wij altijd om jouw toestemming vragen.
Voor kinderen (15 en jonger) geldt dat foto’s enkel openbaar
worden gepubliceerd met toestemming van een van de ouders
voor de publicatie. Deze toestemming kan ‘algemeen’ worden
gegeven in jouw profiel. Mocht je daarna alsnog bezwaar hebben
tegen de publicatie van een specifieke foto, geef het dan even
door.

JOUW RECHTEN
Jouw rechten:
• Jij hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien
binnen de grenzen van de privacywetgeving en het recht jouw
persoonsgegevens te corrigeren. Dit kan je doen in jouw profiel.
• Jij hebt het recht op een kopie van jouw persoonsgegevens.
De wedstrijduitslagen kan je zelf uitprinten of opslaan als pdf in
jouw profiel
• Jij hebt het recht gegeven toestemming in te trekken.
• Jij hebt het recht om vanwege jouw specifieke situatie
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het
gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
• Jij hebt het recht dat wij jouw persoonsgegevens wissen voor zover
	- deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor
deze zijn verzameld, of
	- de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming en jij deze
toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de
verwerking is, of
	- de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang
van de onderneming of derden, jij bezwaar maakt tegen de
verwerking en jouw belang prevaleert boven gerechtvaardigde
belangen van de onderneming en derden.
• Jij hebt het recht op beperking van de verwerking.

DELEN VAN FOTO’S MET ANDERE WEDSTRIJDKLIMMERS
Foto’s worden vanwege het belang van alle wedstrijdklimmers
bij het ontvangen van hun wedstrijdfoto’s gepubliceerd via een
beveiligd kanaal zodat wij op werkbare wijze de wedstrijdfoto’s
met jullie kunnen delen. Mocht je daartegen bezwaar hebben
geef het dan door aan ons. We kunnen je de foto’s echter
niet individueel toezenden. Eén maand na afloop van het
wedstrijdseizoen worden de foto’s van het betreffende seizoen
verwijderd van het platform. Foto’s van topsporters blijven in
verband met het sponsorbelang beschikbaar zolang de foto’s
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• Jij hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Een verzoek met betrekking tot bovenstaande rechten kun je
richten aan onderstaand e-mailadres.

WIJZIGINGEN
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder
meer vanwege gewijzigde verwerkersdoeleinden en werkwijze of
vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de
verklaringen eenzijdig en zonder waarschuwing vooraf wijzigen.

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN
Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe wij
omgaan met jouw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat
graag van je via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
Onderstaande ondernemingen zijn de verwerkingsverant
woordelijken in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV)
Houttuinlaan 16-A
3447 GM Woerden
Nederland
Contact voor Nederlandse klimmers: wedstrijden@nkbv.nl
Climbing & Mountaineering Belgium (CMBEL)
Kroonlaan 313/20
1050, Brussel
België
Contact voor Belgische klimmers: privacy@kbfvzw.be
De wedstrijdadministratie wordt gezamenlijk door de NKBV en
de CMBEL beheerd zodat Nederlandse en Belgische klimmers
eenvoudig in het buurland kunnen klimmen. DE NKBV en
CMBEL zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking op
de wedstrijdadministratiepagina. De NKBV en CMBEL hebben
afspraken hierover vastgelegd. De CMBEL is verantwoordelijk
voor verwerkingen in het kader van Belgische wedstrijden en
publicaties door de CMBEL. De NKBV is verantwoordelijk voor
verwerkingen in het kader van Nederlandse wedstrijden en
publicaties door de NKBV.
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