Beveiliging
Deze verklaring legt uit in hoeverre we gegevens van sitebezoekers verzamelen, gebruiken
en beschermen. Stichting de Grote Prijs Van Nederland neemt de bescherming van jouw
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt
dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op via info@groteprijsvan.nl. We behouden ons het recht voor om deze
privacyverklaring te wijzigen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Privacy heeft betrekking op persoonlijke gegevens waarvan te achterhalen is bij wie ze
horen. Sommige verstrek je als bezoeker bewust, en andere verzamelt de website op de
achtergrond. Stichting de Grote Prijs Van Nederland verwerkt persoonsgegevens over jou
doordat je gebruik maakt van onze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons
verstrekt voor onze nieuwsbrief, bij aanmelding voor deelname aan de competitie en bij het
uitbrengen van een stem op jouw favoriete deelnemer. De persoonsgegevens die wij
verwerken zijn: gegevens over jouw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser
en apparaat-type. Deze gegevens analyseren wij om onze website te verbeteren en ons
aanbod beter af te stemmen op jouw voorkeuren. We verstrekken geen persoonsgegevens
aan derden.
Gegevens die je zelf verstrekt
Bij de inschrijving voor onze nieuwsbrief worden je naam en e-mailadres gevraagd. Deze
inschrijving gebeurt via de externe partij MailChimp. Je kan je ten alle tijden zelf weer
uitschrijven.
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persoonsgegevens zoals naam/woonplaats/email/telefoonnummer van de contactpersoon
en naam/leeftijd/provincie/onderwijs/geslacht van de bandleden. Deze gegevens worden
niet openbaar zichtbaar op de website en worden alleen gebruikt om inzicht te krijgen in én
- indien nodig - om in contact te komen met de aanmelders en deelnemers van de Grote
Prijs van Nederland. Gegevens die wel zichtbaar worden in de profielpagina, zijn biografie,
social medialinks, video (Youtube), foto en audio (mp3). Op deze gelden de rechten die
omschreven zijn de Algemene Voorwaarden.
Bij het uitbrengen van een stem op jouw favoriete deelnemer worden je naam en
e-mailadres gevraagd. Deze gegevens gebruiken we eenmalig om je stem te bevestigen.
Automatisch verzamelde gegevens
Deze website gebruikt Google Analytics. Dat plaatst cookies om jouw sitegebruik te
registreren en slaat gegevens daarover op (inclusief jouw IP-adres) op servers in de USA.
Het gebruikt deze data om statistieken te maken voor website-beheerders en om andere
diensten aan te bieden. Google verschaft deze data aan derden indien wettelijk verplicht, of
als deze derden de data namens Google verwerken. Google combineert jouw IP-adres niet
met andere data waarover het beschikt. Door gebruik te maken van deze website geef je
toestemming voor deze gegevensverwerking door Google.
Onze website bevat ook links naar andere websites. De Grote Prijs van Nederland heeft
geen invloed op deze sites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of beleid.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker werkelijk 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 je er
van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@groteprijsvan.nl,
dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Hoe lang we gegevens bewaren
Stichting de Grote Prijs Van Nederland zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Stichting de Grote Prijs Van Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Via Social Media buttons en links op onze website kan informatie op onze website gedeeld
worden via verschillende sociale media netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube, Spotify, Soundcloud en Bandcamp. Voor informatie over hoe deze social media
netwerken uw (persoons)gegevens en cookies verwerken, verwijzen wij je naar de
respectievelijke websites. Lees de privacyverklaring van het desbetreffende medium (welke
regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met
deze code verwerken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur
dan een gespecificeerd verzoek naar info@groteprijsvan.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je
identiteitsbewijs op te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone,
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burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting de Grote
Prijs Van Nederland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw
verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via telefoonnummer: 0031(0)20- 6251016,
bedrijfsadres: Weteringschans 6-8, 1017 SG Amsterdam
Aanvaarding
Met het gebruik van deze site geef je te kennen dat je instemt met de privacyverklaring van
Stichting de Grote Prijs van Nederland.
Amsterdam, 6 september 2017.

