Privacy statement
Wij vinden de bescherming van de persoonsgegevens van bezoekers van deze website en onze donateurs
heel erg belangrijk. Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij houden ons
daarbij aan de eisen die de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) stelt.

Wat doen wij met jouw registratiegegevens?
Bij inschrijving vragen wij een aantal gegevens in het inschrijfformulier, al dan niet verplicht, achter te laten.
Deze gegevens worden versleuteld opgeslagen en door ons voor de volgende doeleinden gebruikt:
Algemene NAW gegevens:
 T.b.v. registratie van deelnemers, vrijwilligers en supporters
 Planning van o.a. accommodatie op basis van aangegeven voorkeur en bij uitblijven van deze informatie op
basis van filtering op NAW gegevens
Telefoonnummer(s):
 T.b.v. het persoonlijk kunnen contacten over de inschrijving, (schriftelijk) gestelde vragen en/of
organisatorische issues van invloed op de betrokkene.
E-mailadres:
 T.b.v. automatisch genereren van antwoord en regelmatig te verzenden informatiemail omtrent inschrijving
deelname en bijzonderheden rond ColSensation.
 Toekenning en informeren van inloggegevens voor gebruik van de ‘gesloten’ ColSensation webomgeving, en
mogelijkheden binnen deze webcommunity.
Persoonlijke gegevens:
 Geboortedatum gebruiken wij om de gerechtigde leeftijd te kunnen vaststellen, om te kunnen bepalen
of zonder begeleiding deel mag worden genomen aan ColSensation. Bij leeftijd onder de 18 jaar dient
aanvullend een Akkoordverklaring te worden overlegd en ondertekend door de wettelijke
ouder(s)/verzorger(s).
 Medische gegevens t.b.v. beoordeling van betrokken arts of een aanvullend onderzoek door een
sportarts/medisch specialist noodzakelijk c.q. aan te bevelen is.
Tevens t.b.v. aanwezig medisch team op de actiedag om in geval van een calamiteit van betrokkene, bij
behandeling door of bij overdragen aan medische specialisten en/of hulpdiensten. ter plaatse te zijn
geïnformeerd en/of te kunnen informeren over de medische achtergrond.
Deelnemer specifieke gegevens:
 Planning van de verschillende activiteiten op de actiedag.
 Maatgegevens voor bestellen van juiste deelnemershirt(s)
Vrijwilliger specifieke gegevens:
 Planning van de verschillende activiteiten/inzet in voorbereiding op en tijdens het evenement.
 Maatgegevens voor bestellen van juiste vrijwilligershirt(s)
 Certificering voor EHBO en/of AED wordt meegenomen in de planning, indeling van de vrijwilligerstaken.
Multimedia:
Conform het gestelde in het deelnamereglement wordt bij inschrijving akkoord gegaan met eventueel
gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie
zijnde Stichting Team Doelbewust zonder daar een vergoeding voor te claimen.
Akkoordverklaringen:
De bij de inschrijving aangeven akkoorden zijn een bevestiging, en tevens digitale handtekening, van de
ingeschreven persoon op:
 Alle gevraagde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld
 Op de hoogte en akkoord te zijn met de bepalingen volgens het reglement van ColSensation.
 Op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden en het privacy statement
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En verder:
Inschrijfgegevens worden ook gebruikt voor inrichting van de ColSensation-Community (CSC), onze
webomgeving bestaande uit:
 Automatisch gegenereerde persoonlijk pagina’s als gevolg van inschrijving via ons inschrijffromulier
 Zelfstandig aan te maken team c.q. groepspagina’s

Inhoeverre worden (inschrijf)gegevens gedeeld, en met wie?
ColSensation verhandelt c.q. deelt geen persoonsgegevens anders dan die gegevens welke noodzakelijk zijn
om operationele zaken rondom het evenement te organiseren, met:





Accommodatie; ten behoeve van reservering, indeling en registratie en tijdsduur gebruik appartementen.
(lokale)Hulpdiensten; ten tijde van een calamiteit en/of overdracht van zorg van de ingeschreven(en).
KWF; ten behoeve van ondersteuning aan ColSensation bij organisatie van operationele zaken rond het
evenement.

Welke (inschrijf)gegevens zijn zichtbaar, waar en wanneer?

Een Ieder die zich heeft ingeschreven als deelnemer, vrijwilliger of supporter krijgt na zijn registratie
automatisch de toegang tot een persoonlijke pagina in een gesloten beveiligde webomgeving met als doel:






Donaties te kunnen uitvoeren en/of te ontvangen
Betalingen van facturen voor gebruik van de verschillende geboden arrangementen, faciliteiten (en voor
deelnemers hun inschrijfgeld te kunnen uitvoeren
Het (onderling) delen van informatie over activiteiten, acties, trainingen etc. welke worden ontplooid in
voorbereiding op de actiedag van ColSensation in september.
Onderlinge mailuitwisseling op basis van een door de persoon zelf gekozen accountnaam
c.q. CSC-mailadres

Als bezoeker van de website, via menustructuur, is zichtbaar:









Op de fotopagina het gedeeld beeldmateriaal (foto’s en video) van ColSensationedities
Via het ‘overzicht deelnemers’ alle deelnemerpagina’s waarbij zichtbaar:
* naam, het CSC-adres (@) van de pagina eigenaar en het inschrif c.q. donatienummer
* teamnaam, indien de betreffende persoon er deel van uit maakt
* inschrijvingkeuze, als deelnemer, vrijwilliger of supporter.
* de geplande activiteit (beklimmingwijze) op de actiedag.
* motivatie
* donaties; het (sub)totaal en een donatiebutton om te kunnen doneren.
* eventueel door de ‘eigenaar’ geplaatste profielfoto, banner en berichten/mededelingen
Via het ‘overzicht teams’ de teampagina’s waarbij zichtbaar:
* teamnaam en nummer,
* overzicht teamleden
* motivatie
* donaties; het (sub)totaal en een donatiebutton om te kunnen doneren.
* eventueel door de ‘team beheerder’ zelf geplaatste profielfoto, banner en berichten/mededelingen
Via het overzicht ‘deelnemersberichten’:
* overzicht van alle geplaatste berichten/mededelingen, eveneens via de hoofdpagina van de website te
raadplegen/volgen

Indien ingelogd op de persoonlijke en of teampagina:




Alle zaken zoals bovenstaand aangegeven als algemene bezoeker van de website
Daarbij nog extra:
* overzicht van alle door de persoon zelf ingevoerde inschrijfgegevens
* de mogelijkheid om zelf tussendoor te eigen gegevens te bewerken, incl. aanpassen wachtwoord.
* een overzicht over de zichtbaarheid van gegevens van het eigen profiel
* mogelijkheid tot instellen e-mailmeldingen binnen CSC inzake activiteiten en groepsaangelegenheden.
* mogelijkheid tot zelf delen, uploaden en plaatsen van (profiel)foto’s, video(’s), documenten, banner
en berichten/mededelingen.
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Donaties/betalingen
Wanneer er geld wordt gedoneerd of factuurbetalingen worden uitgevoerd maken wij gebruik van de betaling
via iDeal verzorgt door MultisafePay.
Wij leggen alleen die gegevens vast welke benodigd zijn om de controle op juistheid van donaties en
betalingen te kunnen te kunnen uitvoeren.
T.b.v donaties zijn dat:



De naam van de donateur(s) of dat er gekozen is voor een anonieme donatie. Dit is separaat aan te geven.
het bericht dat wordt achtergelaten voor de ontvanger, dit wordt zichtbaar op de persoonlijke of
teampagina
Bij het overzicht donaties:
* Het inschrijfnummer en/of teamnummer voor wie de donatie bestemd is.
* Het donatiebedrag en datum/tijd van de betaling, incl. of de transactiekosten wel/niet worden
overgenomen.

T.b.v. betalingen zijn dat:




Het inschrijfnummer van wie de betaling is.
Het ‘product’ (inschrijfgeld, factuur) m.b.t. tot de betaling
Het bedrag en datum/tijd van de betaling

Hoe lang worden de inschrijfgegevens bewaard?

Binnen een termijn van maximaal 2 maanden worden, na afloop van de ColSensation-editie, alle hiervoor
beschreven gegevens, gerelateerde webpagina’s, berichten e.d. volledig geschoond, gewist en vernietigd.

Online betalen aan ColSensation via iDeal

Wanneer je de webbrowser Safari gebruikt om via deze website te betalen in de webshop, kun je tegen
foutmeldingen aanlopen. Dit heeft te maken met de instellingen van Safari met betrekking tot cookies.
Door de cookies te accepteren kun je probleemloos afrekenen.
Werkwijze:
• Open Safari
• Klik op voorkeuren
• Klik op privacy
• Je ziet 3 mogelijkheden bij Cookies blokkeren, selecteer ‘nooit’ (never)
Wanneer je de betaling hebt afgerond kun je er voor kiezen de standaard instellingen weer terug te zetten.
Gebruik van cookies
Bij het aanbieden van onze diensten kan er gebruik worden gemaakt van cookies. Dit is een eenvoudig klein
bestandje met gegevens dat op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. ColSensation maakt
gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om
het gebruik van de site voor jou gemakkelijker te maken. Tijdelijke cookies worden na bezoek van de website
gewist.
Daarnaast kunnen wij ook permanente cookies gebruiken. Een permanente cookie blijft op de harde schijf
staan, tenzij je de cookie zelf wist. Met een permanente cookie kan onze website jou herkennen, als je een
volgende keer op de site langskomt. Met behulp van de cookie kan de site speciaal op jou worden ingesteld;
een hulpmiddel om het gebruik van de site voor jou nog aangenamer te maken. Als je in je browser het gebruik
van cookies hebt uitgezet kun je nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.
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Website ColSensation en andere websites
Ondanks dat er op deze website een aantal links staan naar andere websites, kunnen wij geen
verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.
Lees hiervoor de privacystatement van die website(s) als die je bezoekt.
Wijzigingen
Het kan zijn dat we gedurende de tijd aanpassingen maken in deze privacy statement. Kijk daarom regelmatig
voor het actuele privacybeleid van ColSensation op deze pagina.
Op de website https://www.colsensation.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.
Wij bekijken bijvoorbeeld welke pagina’s het meest worden bezocht. Het doel is om de website te
optimaliseren en te verbeteren.

Nieuwsbrieven ColSensation.
Om actuele informatie te delen worden regelmatig nieuwsbrieven opgesteld en rondgestuurd naar
aangemelde geïnteresseerden van ColSensation.
Inschrijven:
Via de hoofdpagina van de website van ColSensation is het mogelijk om deze nieuwsbrieven na te slaan en. te
abonneren via de ‘Subscribe”mogelijkheid.
Een ieder die deze nieuwsbrieven automatisch wil ontvangen dient zich hiervoor persoonlijk aan te melden,
met achterlaten van de volgende gegevens t.b.v. de juiste adressering:



e-mailadres,
voornaam en achternaam

Uitschrijven:
Is mogelijk via de UnSubscribe mogelijkheid, te vinden onderaan elke nieuwsbrief.

Noot:
Dit privacy statement is een levend document en kan/zal indien noodzakelijk worden aangepast, verbeterd
teneinde de juistheid van dit document te kunnen waarborgen.
Het is daarom belangrijk ene aan te bevelen met enige regelmaat kennis te nemen van de inhoud van dit
document.
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