
 

 

 

Betreft: A.V.G. 

 

 

Beste deelnemers ouders en / of verzorgers, 

 

Per 25 mei 2018 geldt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Wij, als organisatie van het NK jeugdwielrennen 2019, respecteren de privacy en persoonlijke levenssfeer van 

onze leden en deelnemers. Naast het organiseren van ons mooie evenement, zijn wij ook druk bezig geweest met 

het in orde maken van alle overeenkomsten en documenten, die nodig zijn om aan deze nieuwe wetgeving te 

kunnen voldoen. 

Helaas is het daarbij niet gelukt om de benodigde documenten tijdig kenbaar te maken bij al onze leden / 

deelnemers. 

Om ook richting die deelnemers, die niet via de digitale route kennis hebben kunnen nemen van ons privacy 

beleid, hebben wij ervoor gezorgd dat de diverse documenten ter inzage liggen bij de organisatie. 

Net als bij jullie gaat het ons als organisatie ook om de sport, maar daarbij mogen wij niet weglopen voor de 

wettelijke verplichting. Heb je geen zin of tijd om alsnog de stukken door te lezen, lees dan in ieder geval het 

hierna volgende goed door. 

 

Persoonsgegevens zijn niet alleen: 

- Naam; 

- Adres; 

- Geboortedatum. 

 

Maar ook: 

- Foto’s en beeldmateriaal; 

- IP adres; 

- Rugnummer; 

- Enz. 

Wij als organisatie maken van alle deelnemers een “deelnemerslijst”. Dit verwerken valt onder het bereik van de 

AVG. Daarnaast maken wij na iedere wedstrijd ook een “uitslagenlijst”. Deze lijst publiceren wij op onze site 

www.nkjeugdwielrennen2019.nl en diverse social media. Ook delen wij gegevens met de jury, de KNWU die de 

uitslagen ook op hun site publiceren. 

Om de wielersport en onze wedstrijd te promoten, maar ook om voor jullie een leuk aandenken te maken, laten 

wij foto’s en filmpjes maken die eveneens terug te vinden zijn op onze site www.nkjeugdwielrennen2019.nl 

en diverse social media.  

 

Hoewel wij nu geen directe toestemming van u hebben, gaan wij er wel van uit u instemt met deze 

verwerkingen. De wet biedt ons daar ook de mogelijkheid toe (overeenkomst of gerechtvaardigde belangen). 

Mocht u, om welke reden, alsnog bezwaar willen maken tegen onze verwerkingen, dan vernemen wij dat graag 

en zullen wij de verwerking van de ongewenste gegevens tegenhouden en of verwijderen. 

 

Namens de organisatie wensen wij u een prettige wedstrijd en een mooi eindresultaat toe. 

 

Sportieve groet,      

Organisatiecomité KNWU NK Jeugdwielrennen 2019      

INFO: www.nkjeugdwielrennen2019.nl 

@:   deelnemers@nkjeugdwielrennen2019.nl  

Tel.:  06-21297500 

 
 

http://www.nkjeugdwielrennen2019.nl/
http://www.nkjeugdwielrennen2019.nl/
http://www.nkjeugdwielrennen2019.nl/
mailto:deelnemers@nkjeugdwielrennen2019.nl

