Privacy Policy
Stichting Sportief Grave organiseert de EsteRun en respecteert jouw privacy en verwerkt jouw
persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt verstrekt. Dit in overeenstemming
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
1. Organisatiegegevens
Stichting Sportief Grave
Hogenakker 7
5438 AW Gassel
email: paul@EsteRun.nl
telefoon: 06-5312 8317
Inschrijfnummer KvK: 73816299
2. Doel verwerking persoonsgegevens
Fantastisch dat u het goede doel van de EsteRun wilt ondersteunen. Om je donatie of sponsoring
goed te kunnen verwerken en je te kunnen bedanken hebben we wel enkele gegevens van je
nodig. Deze gegevens worden opgenomen in de administratie van Stichting Sportief Grave en
zullen nooit worden verkocht of gedeeld met andere organisaties.
Om je donatie of sponsoring correct te kunnen verwerken vragen we je alleen om je naam en email adres. Deze gegevens hebben we van je nodig om je juist in onze administratie op te
kunnen nemen en je correct te kunnen aanspreken.
Als je inschrijft als deelnemer aan de EsteRun wordt u doorgeleid naar de website
www.inschrijven.nl, een website die voor vele evenementen de inschrijvingen administratief
organiseert. Alle gegevens die op deze formulieren wordt ingevuld, worden op geen enkele
wijze door EsteRun of Stichting Sportief Grave verzameld. Wel ontvangen wij kort voor de start
van de EsteRun een overzicht van alle inschrijvingen van www.inschrijvingen.nl. Op
www.inschrijven.nl worden ook uitslagen weergegeven van de EsteRun. Het privacy beleid van
www.inschrijven.nl vindt u hier.

3. Betaling via internetkassa Mollie
Jouw donaties en sponsoring verlopen via internetkassa Mollie. Zij verwerken zelfstandig uw
gegevens en hebben daarvoor hun eigen beleid. Klik hier voor hun privacy beleid.

4. Veiligheid, overdragen, ontvangen en opslag van gegevens
www.EsteRun.nl en www.sportiefgrave.nl maken gebruik van versleutelde https verbindingen om
jouw gegevens te beveiligen. Jouw gegevens worden opgeslagen in onze niet publiekelijk
toegankelijke administratie. Deze administratie staat in een omgeving die beveiligd is volgens de
huidige standaarden.
5. Inzage en verwijdering van jouw gegevens
Op jouw verzoek verstrekken wij aan jou informatie over welke persoonsgegevens er van jou zijn
opgeslagen. Op jouw verzoek kunnen deze gegevens worden gewijzigd of verwijderd. Een
verzoek hiervoor kan door middel van een mailtje naar paul@EsteRun.nl.

6. Bewaartermijn
Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking van de
doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. De persoonsgegevens worden na uiterlijk zeven jaar
uit de administratie van de Stichting verwijderd.

7. Cookies
Door het bezoeken van de websites www.EsteRun.nl en www.sportiefgrave.nl worden uitsluitend
cookies tijdelijk op uw device geplaatst die noodzakelijk zijn om de websites correct te laten
functioneren. Na het bezoek van de website worden de cookies weer verwijderd. Dit zijn de zo
geheten functionele cookies.

8. Wijzigingen
Dit privacy beleid kan op elk moment worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen wij hier
publiceren.

