Reglement
1. De Stichting Wandeldriedaagde Dalfsen, verder te noemen STICHTING W3D, organiseert de
driedaagse onder auspiciën van de KWBN. Tevens bieden wij de mogelijkheid van starten op 1,
2 of 3 dagen.
2. De STICHTING W3D is uitsluitend een recreatieve wandeltocht. De dagafstand varieert van circa
7, tot 12 km waarbij men niet mag snelwandelen of zich in een looppas voortbewegen; geen
gebruik mag maken van vervoersmiddelen; geen afval en/of andere rommel op het parcours
mag achterlaten. Voor minder valide deelnemers is er een aparte wandeltocht van ongeveer 5
km. Voor kinderen onder de zes jaar is er op 1 van de drie avonden een wandeltocht van
ongeveer 3.5 km.
3. Deelname is geheel voor eigen risico. De STICHTING W3D is op geen enkele wijze
verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen, ziekte, verlies of beschadiging van
persoonlijke bezittingen. Deelnemers onder de 12 jaar kunnen alleen onder begeleiding van
een volwassene meelopen.
4. Elke deelnemer is verplicht aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars en politie strikt
op te volgen. De huidige Wegenverkeerswet alsmede het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens is onverkort van kracht. Eventuele boetes of sancties zijn voor eigen rekening.
5. Deelnemers zijn verplicht zich te houden aan de geldende regels in bossen en natuurgebieden,
de aangegeven routes te volgen en rekening te houden met andere wandelaars.
6. Deelnemers dienen zich persoonlijk te melden bij de controles bij de start, op de route en bij de
finish bij één van de controleurs. Gebeurt dit niet, dan wordt de deelnemer geacht te zijn
uitgevallen en kan men de volgende dag niet meer starten.
7. De STICHTING W3D behoudt zich het recht voor zonder restitutie van het inschrijfgeld de starten/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen dan wel het evenement geheel of gedeeltelijk af te
gelasten op grond van extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten.
8. Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met een eventueel gebruik van zijn personalia en/of
zijn beeltenis in druk, op foto, film/video, TV-beelden etc. voor promotionele of voorlichtende
doeleinden van de STICHTING W3D. De privacywet is hierop verder van toepassing. Voor het
gebruik van persoonsgegevens kan geen financiële vergoeding worden gevorderd.
9. Honden zijn toegestaan mits deze aangelijnd zijn en zich sociaal gedragen.
Het is voor deelnemers niet toegestaan:
•
•
•
•

uiting te geven aan politieke gezindheid
aanstootgevend gedrag te vertonen of aanstootgevende kleding te dragen
zonder toestemming van het bestuur reclame-uitingen (bij zich) te dragen
hoorbaar spelende geluidsdragers mee te nemen.

Het bestuur draagt er zorg voor dat alle deelnemers kennis kunnen nemen van het Reglement
STICHTING W3D. Het regelement is te vinden op de website en in het informatieboekje.

Privacyverklaring
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet
hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding
van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:
secretariaat@wandel3daagse.nl

Aanhef
Dit is de privacyverklaring van Stichting Wandel3daagse Dalfsen, hierna te noemen STICHTING W3D,
De stichting is ingeschreven in het handelsregister als de Stichting Wandeldriedaagse Dalfsen,
gevestigd in Dalfsen en geregistreerd bij de KvK onder nummer 05085180 p.a. Secretariaat Stichting
Wandel3daagse Dalfsen, Van Ommenhof 33, 7721 XZ te Dalfsen, tel.: 06 – 39540058. Website:
www.wandel3daagse.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
STICHTING W3D verwerkt persoonsgegevens doordat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
eventueel Adresgegevens
Telefoonnummer
eventueel E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
STICHTING W3D verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de rechtsgrond ”toestemming van de
betrokken persoon” en de rechtsgrond “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst” en
met de volgende doelen:
•
•

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om ons evenement uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van ons evenement

Geautomatiseerde besluitvorming
STICHTING W3D neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat STICHTING W3D daar tussen zit.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
STICHTING W3D neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Technische beveiligingsmaatregelen
•
•
•
•
•

up-to-date virusscanner
unieke inlogcodes en wachtwoorden voor systemen
beveiligde back-up’s
firewalls
versleutelde websites d.m.v. SSL-certificaat.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
STICHTING W3D bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor gegevens worden verzameld.
Persoonsgegevens
•

Persoonsgegevens: voornaam, achternaam, eventueel adres, telefoonnummer en bij
bedrijven het logo.

Bij beëindiging van uw ondersteunende activiteiten worden de daarbij horende persoonsgegevens in
ieder geval binnen 5 jaar verwijderd en vernietigd, tenzij het wettelijke verplicht of noodzakelijk voor
een rechtsvordering is om dat niet te doen.
Delen van persoonsgegevens met derden
STICHTING W3D verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van ons
evenement of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door STICHTING W3D en heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Laat het ons weten als u daar gebruik van wilt maken.
Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de site.
Vragen
Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op.
Slotbepaling
Dit reglement wordt aangehaald als STICHTING W3D privacyverklaring” en treedt in werking op 15
mei 2019.

