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Supporting the new racing generation 

2021 Yamaha R3 bLU cRU  European Cup  
AANVRAAGFORMULIER 
 
Alle informatie die door de rijders wordt verstrekt, wordt alleen gebruikt voor de registratie doeleinden. Door 
in te schrijven voor deze Cup en het inschrijvingsformulier te ondertekenen, gaat de rijder akkoord met de 
algemene voorwaarden en autoriseert deze Yamaha Motor Europe en JiR om de verstrekte informatie te 
gebruiken. 
 
Verstuur naar:  R3cup.Europe@yamaha-racing.com 
 
Persoonlijke gegevens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voornaam: Achternaam:

Adres:

Stad: Postcode:

Land: 

Geboortedatum:

Mobiel telefoonnummer: FIM-licentienummer:

E-mail:

Rijder nummer: #

Kledingmaat (Yamaha Paddock Blue T-shirt & Hoody zal aan u worden verstrekt:

Handtekening rijder: 1) Handtekening ouder / juridisch begeleider:

2) Handtekening ouder / juridisch begeleider:

Belangrijkste carrière resultaten:

  

Helm maat: Maat leren pak:

Plaats:

Laarzen maat:

S  M  L  XL    XS  XXS

S  M  L  XL  XS  S  M  L  XL  XS  XXS

Handschoen maat:

S  M  L  XL  XS  XXSS  M  L  XL  XS  
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VOORWAARDEN 
 

1.  Betrokken partijen bij Yamaha R3 bLU cRU European Cup 2021 
  

a) Yamaha Motor Europe N.V., (hierna te noemen "YME");  
 

b) Fédération Internationale de Motocyclisme Europe (hierna te noemen "FIM E"); 
 

c) Dorna Sports, S.L. (hierna te noemen "Dorna"); 
 

d) JiR Organization (hierna te noemen "JiR”). 
 

 
  2.   Betrokkenheid van partijen 

 
a) YME bepaalt de structuur en regels voor de "Yamaha R3 bLU cRU European Cup" (hierna de 

"Cup" genoemd) en is verantwoordelijk voor het beheer van de marketing- en 
promotierechten van de "Cup" en is verantwoordelijk voor de interactie tussen de 
belanghebbenden die betrokken zijn bij de "Cup"; 
 

b) FIM E vertegenwoordigt de nationale motorfederaties en neemt licentievoorschriften aan die 
van toepassing zijn op de "Cup" -evenementen. Het is de verantwoordelijkheid van de rijder 
om alle vereiste licenties te verkrijgen via de nationale federatie; 

 
c) Dorna is de organisator van het World Superbike Championship en beheert de 

televisierechten voor de "Cup" (inclusief brandstof, banden en verzekering). Dorna is de 
stakeholder die rechtstreeks contact legt met FIM E met betrekking tot het World Superbike 
Championship; 

 
d) JiR Organization is verantwoordelijk voor de race-activiteiten en beheert de activiteiten 

binnen en buiten de baan in rechtstreeks contact met YME. 
 
 

3. Opbouw van de beker 
 

a) World SBK Championship; 
 

De "Cup" zal deelnemen aan de 6 EU-ronden (12 races) van het FIM World Superbike 
Championship. * Programma: vrijdag à n. 1 sessie van 30 min. elke n. 1 kwalificatie 
training van 30 min. - Zaterdag à een race 1 (60 km max - 10/11 ronden) - Zaterdag à 
een race 2 (60 km max - 10/11 ronden). * Voorlopig schema, onder voorbehoud van 
verdere update van de Dorna-organisator; 
 

b) Er zal een speciaal technisch dorp worden opgericht door de JiR Organization; 

c) De Organisator zorgt voor eigen technici om de rijder te ondersteunen tijdens het 
raceweekend. 

d) De rijder moet een verzorger voorzien of kan een persoonlijke technicus meenemen. 
 

e) De rijders die deel uitmaken van de "Cup" zullen steun krijgen van YME en zullen deelnemen 
aan Yamaha's speciale jeugd ondersteuningsprogramma genaamd het  
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"bLU cRU"-programma. Rijders in de "Cup" zullen genieten van speciale voordelen zoals 
uiteengezet in clausule 6 hieronder. 

 

4. Deelnamevereisten 
 

a) De deelname aan de "Cup" is beperkt tot een totaal van zesendertig (36) rijders geboren 
tussen 2009 (12 jaar in maart) en 2001 (20 jaar) plus twee (2) wildcards per evenement; 
 

b) De inschrijving van rijders in de “Cup” zal worden bevestigd door het YME Racing Comité; 
 

c) De rijder moet een volledige licentie hebben van FIM E en racen met een Yamaha YZF-R3 
beheerd door JiR in de "Cup". Licenties voor rijders worden alleen uitgereikt met de 
toestemming van hun eigen federatie met betrekking tot de minimumleeftijd en indien van 
toepassing, tot de maximumleeftijd zoals vermeld in de gespecialiseerde sportregels. De 
limiet voor de minimumleeftijd (12) begint op de datum van de verjaardag van de rijder en de 
limiet voor de maximumleeftijd (20) eindigt aan het einde van het jaar waarin de 
maximumleeftijd is bereikt; 

 
f) De rijder die deelneemt aan de "Cup" moet de "Cup" -motor kleurstelling en -ontwerp voor 

het motorpak gebruiken, beide geleverd door YME - JiR, vanaf het begin van de "Cup" en 
gedurende het hele seizoen, bijlage 1 en 2; 

 
g) De geselecteerde rijders zijn verplicht om de "Cup" bij te wonen, tenzij verhinderd door 

overmacht (zoals blessures of ernstige gezondheidsproblemen). 
 
 

5. Registratie-instructies 

a) Om zich in te schrijven voor deelname aan de "Cup", moet de rijder het volledige 
registratieformulier invullen en opsturen naar R3cup.Europe@yamaha-racing.com 
 

b) Om als geldige aanmelding te worden beschouwd, moet het registratieformulier worden 
ondertekend door zowel de rijder als de beide ouders van rijder of wettelijke voogden in het 
geval van een minderjarige rijder; 

 
c) De rijder ontvangt een bevestigingsmail van YME-JIR waarin de inschrijving van de rijder wordt 

bevestigd. Voordat een dergelijke e-mail is ontvangen, wordt de registratie van de rijder als 
niet bevestigd beschouwd; 

 
d) Alle door de rijder verstrekte informatie moet volledig en correct zijn en zal worden 

geverifieerd door YME. YME behoudt zich het recht voor om op elk moment een rijder uit te 
sluiten van deelname aan de "Cup" als wordt vastgesteld dat de informatie die door de rijder 
wordt verstrekt onvolledig en / of onjuist is. 

 
 

6.  Voordelen "Cup" -rijder 

a) Elke rijder in de "Cup" zal in gebruik een racekit ontvangen van JiR. De racekit bevat: 
 

• YZF-R3 racing Cup specification  
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o (Ohlins - cartridge en achterschokbreker- Slipper clutch, Akrapovich uitlaatsystem, 
ECU met speciale mapping, Data acquisitie 2D, Pirelli (slick banden– 3 sets banden), 
brandstof) 

• N° 1 Helm  
• N° 1 Lerenpak  
• N° 1 Handschoenen  
• N° 1 Paar race laarzen 
• N° 1 Jas 
• N° 2 Hoody 
• N° 4 T-shirt 
• N° 1 Rugzak 
• N° 1 bLU cRU fles/bidon 
• N° 1 Zonnenbril 
• N° 1 Ice key apparaat 

 
b) Pre-season test (op een dag); 

c) Race gerelateerde informatie 
De rijder krijgt informatie over baananalyses, motor setup en raceschool ondersteuning; 

d) Race service op de baan  
De Yamaha "Cup" wordt een volledig ondersteunde serie, met rijders die worden voorzien van 

een raceklare Yamaha YZF-R3, een volledig rijpakket inclusief Pirelli-banden, brandstof, 
coaching en technische assistentie; 

e) Branding visuele ondersteuning 
YME zal de rijders voorzien van alle vereiste informatie met betrekking tot de visuele 

identiteit (bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3, bijlage 4), leren pak, logopakket (waarvan het gebruik 
door de rijders verplicht is); 

f) Yamaha Hospitality 
Bij elke ronde is een hospitality tent aanwezig met eten en drinken voor de rijder; 

g) “Cup” Succesvergoeding 
 

a) Per Race – Totaal 

Sponsor / Pole position  
Sponsor / Eind resultaat race 1 en race 2 - Podium top 3  
Sponsor / Onder 16 - Podium top 3 
Sponsor / Over - Podium top 3 
Sponsor / Dames podium top 3 
Sponsor / Team - Podium top 1 
Yamalube Nations / DBs Ranking - Podium top 3 
Sponsor / Beste Technicus - Podium top 1 
 
b) Finale stand  

1st pos.  WSSP 300 plaats 2022 * 
2nd pos. één WSSP300 wild card event plus 50% karting voor R3 EU Cup registratie 2022 
3rd pos. Korting van 50% fee voor R3 EU Cup registratie 2022 

  
* De winnaar (minimaal 15 jaar) krijgt een plaats in het WSSP300 bLU cRU-team om deel 
te nemen aan het wereldkampioenschap in 2022 met YME-ondersteuning. 
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In het geval dat de winnaar van de "Cup" niet in staat zal zijn om deel te nemen aan het 
WorldSSP 300-kampioenschap voor het seizoen 2021, heeft YME de vrijheid om al dan 
niet een andere "Cup" -rijder te selecteren. 

 
7. Deelnamevoorwaarden "Cup" 2021 

 
De rijder die deelneemt aan de "Cup" zal de instructies en regels van YME en FIM Europe via de 
JiR Organization op het circuit moeten opvolgen. 

 
8. Kosten 

 
Alle deelnamekosten van de "Cup" die inherent zijn aan de deelname van een rijder aan de "Cup" -
serie, komen voor rekening van de rijder, inclusief maar niet beperkt tot kosten: inschrijfgeld: € 
27.900 # (zevenentwintigduizend - 9 honderd / euro) bijlage 5; verzekering, FIME-licentiekosten, 
reizen, accommodatie en de kosten om de motor te repareren in geval van een val. Het racepak 
moet ook worden vervangen in het geval deze niet meer bruikbaar is. 
 
 

9. Verzekering 
 

a) Verzekerd zijn voor "Cup" is een verantwoordelijkheid van elke nationale federatie en FIM E; 
 

a) De vrijwarings- en aansprakelijkheidsclausules worden bepaald door de verzekeringspolis die 
is opgenomen in de FIME- en nationale federatielicenties en zijn van toepassing; 

 
b) De rijder erkent en accepteert de risico's en gevaren die voortvloeien uit deelname aan de 

"Cup". JiR en YME / YMC en / of haar vestigingen zijn uitgesloten van enige aansprakelijkheid 
in geval van ongevallen en / of gebeurtenissen die letsel, blijvende invaliditeit, overlijden of 
schade veroorzaken. 

 
 

10. Annulering van evenementen 
 

Om welke reden dan ook, en zonder voorafgaande kennisgeving, YME en JiR behouden zich het 
recht voor om naar eigen goeddunken en op elk moment (de Algemene Voorwaarden) de "Cup" 
geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te annuleren. 

 
 

11. Recht van eerste weigering 
 
De rijder zal YME het recht van eerste weigering toekennen voor het raceseizoen 2022 in de 
WorldSSP300-klasse, welk recht vervalt na 15 oktober 2021 of eerder zoals beschreven in het 
volgende: Als de rijder een voorstel ontvangt van een andere fabrikant of team vóór 15 oktober 
2021 mag hij het doorsturen naar YME en YME heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van een 
dergelijk voorstel het recht om tenminste aan dit voorstel te voldoen. In het geval dat YME niet 
overeenkomt met of beter is dan het andere voorstel, heeft de rijder het recht om het andere 
voorstel te accepteren. 

 
 

12. Beeldrechten 
 

Door zich te registreren voor de Cup en het registratieformulier te ondertekenen, verleent of 
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verkrijgt de rijder de toekenning, gratis vanaf 1 oktober 2020 en zonder beperking in de tijd voor 
historische doeleinden voor materialen gemaakt vóór 31 december 2021 en zonder beperking in 
tijd of grondgebied, aan YME het exclusieve recht om de naam van de berijder, het persoonlijke 
racenummer ontwerp (en), de handtekening, de initialen, de gelijkenis, inclusief gefotografeerde 
portretten, film, video, cd- / dvd-rom en ander beeldmateriaal of commentaar te gebruiken via 
elektronische weg van de rijder , en opmerkingen en meningen, in verband met advertenties, 
promotionele activiteiten en de verkoop van motorfietsen en andere producten die zijn 
vervaardigd en / of verkocht door YME. 

 
 

13. Termijn 
 

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 oktober 2020 en loopt automatisch af op 31 
december 2021 zonder dat de kennisgeving van YME en JiR of rijder vereist is. 

 
 

14. Toepasselijk recht 
 

a) Door zich in te schrijven voor de "Cup" en het registratieformulier te ondertekenen, gaat de 
rijder akkoord met de algemene voorwaarden; 
 

b) Alle andere onderwerpen die niet in de algemene voorwaarden zijn opgenomen, worden 
gereguleerd door de sportieve reglementen van de Yamaha R3 bLU cRU Europe Cup; 

 
c) De rijder gaat ermee akkoord dat eventuele geschillen in verband met (deelname aan) de 

"Cup", inclusief het gebruik van de informatie die de rijder aan YME heeft verstrekt, zullen 
worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Amsterdam, Nederland. 

 
 
Datum:        Locatie: 
 
 
Naam en handtekening rijder: 
 
 
 
 

1)  Handtekening ouder / voogd: 
 
 

 
 
 

2) Handtekening ouder / voogd: 
 
 

 
 
Kopie van identiteitsbewijzen van de rijder, 1) Ouder / wettelijke voogd 2) Ouder / wettelijke voogd 
moeten worden bijgevoegd / opgestuurd bij het registratieformulier 
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BIJLAGE 1 – MOTOR KLEURSTELLING 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Opmerking: de kleurstelling van de motor kan door de organisatie worden aangepast 
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BIJLAGE 2 - MOTORPAK-ONTWERP 
 
 

 
 
 
 

Note: Leather suit design and model could be updated by organization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTACHMENT 3 – HELMET | BOOTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opmerking: het ontwerp en het model van het motorpak kan door de organisatie worden 
aangepast 
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BIJLAGE 3 - HELM EN LAARZEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Opmerking: het ontwerp en het model van de helm en laarzen kan door de organisatie worden 
aangepast 

 
 

 
 

Sponsor  R3 C
up
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BIJLAGE 4 - PADDOCK BLU KLEDING 
 

 

 
 
 

 
Opmerking: het ontwerp en het model van Paddock blu-kleding kunnen door de organisatie 

worden aangepast 
 
 
 
 
 



 11 / 17 
 

 

 

Supporting the new racing generation 

BIJLAGE 5 - AANMELDINGSKOSTEN 
 

2021 Yamaha R3 bLU cRU  European Cup  
 
 

Euro 27.900 # (zevenentwintigduizend - 9 honderd / euro) 
 
1e Termijn Euro # 2.790 #  (bevestiging registratiekosten), 
2e Termijn Euro # 2.790 #  (maandelijks bedrag na registratie), 
3e Termijn Euro # 2.790 #  (binnen 20 januari 2021), 
4e Termijn Euro # 2.790 #  (binnen 20 februari 2021), 
5e Termijn Euro # 2.790 #  (binnen 20 maart 2021), 
6e Termijn Euro # 2.790 #  (binnen 20 april 2021), 
7e Termijn Euro # 2.790 #  (binnen 20 mei 2021), 
8e Termijn Euro # 2.790 #  (binnen 20 juni 2021), 
9e Termijn Euro # 2.790 #  (binnen 20 juli 2021), 

10e Termijn Euro # 2.790 #  (binnen 20 augustus 2021). 
 
 
 
Bank info: 

 
Société de Banque Monaco 
Bank code : 12098 
Agency code : 04124 
BIC : SD BM MC M2 
Swift code : NORD FR PP 
RIB : 74 
Account nummer : 17 300 600 200 
Domicilie/stad : Monte Carlo  
Naam :   Montiron Gianluca – JiR 
Iban : MC58 1209 8041 2417 3006 0020 074  
Valuta : Euro 
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Yamaha R3 bLU cRU European Cup (hierna te noemen “Cup”)  
 
Privacyverklaring         
 
Yamaha Motor Europe N.V., haar filialen en aanverwante dochterondernemingen (verder ook wel 
aangeduid als Yamaha, wij, ons / onze) en de JiR-organisatie vinden uw privacy belangrijk. Wanneer u 
zich aanmeldt voor de "Cup" (verder ook wel het evenement genoemd) en / of deelneemt aan een 
van de "Cup" -activiteiten, is het belangrijk voor ons om uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig 
op een transparante manier te verwerken. 
 
1. Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de “Cup”? 

 
In de context van de "Cup" zullen wij en onze Europese distributeurs, met name ook onze 
distributeur in uw land, uw persoonsgegevens verwerken als gezamenlijke 
gegevensbeheerders onder de toepasselijke regels voor gegevensbescherming. Dit 
betekent dat we gezamenlijk de doeleinden en middelen van hun 
gegevensverwerkingsactiviteiten met betrekking tot de "Cup" bepalen. De nationale 
distributeur van YME in uw land is verantwoordelijk voor de lokale communicatie en 
onderhoudt direct contact met Rijders, ouders en / of hun wettelijke voogden. 
In deze Yamaha "Cup" Privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van uw 
persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in het kader van de "Cup" Cup van 
Yamaha. Laat het ons weten [link naar contactgegevens onderaan de pagina] als u hierover 
vragen heeft. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van een bezoek 
aan onze website, bijv. Voor het invullen van het registratieformulier voor de "Cup", 
verwijzen wij u ook naar dit privacy beleid voor onze race-evenementen [link naar de bij te 
werken versie van dit document] en het cookiebeleid [link]. 
 

2. Op wie is deze “Cup” Cup Privacyverklaring van toepassing? 
 

In het kader van onze "Cup" verwerken wij persoonsgegevens van de volgende categorieën 
personen: 
I. Rijders: kinderen van 12 - 20 jaar die deelnemen aan de "Cup". 
II. Wettelijke voogden: ouders en / of wettelijke vertegenwoordigers van de rijder. 
III. Andere partijen: andere personen die betrokken zijn bij de “Cup” -activiteiten, zoals de 

contactpersonen van andere bij de organisatie van het evenement betrokken partijen 
en de personen die het evenement bijwonen. 

 
3. Hoe verkrijgen we uw persoonlijke gegevens? 

 
In het kader van onze "Cup" -activiteiten kunnen we uw persoonsgegevens verkrijgen uit 
de verschillende hieronder weergegeven bronnen. 

1. (Andere) rijders of (Andere) wettelijke voogden. 
2. Zakelijke partners / contacten van Yamaha die betrokken zijn bij de "Cup". 
3. Door Yamaha ingeschakelde derden in het kader van de “Cup”. 
4. Andere partijen die betrokken zijn bij de “Cup”. 
5. Het internet (incl. Social media) voor zover toegestaan onder de toepasselijke 

privacywetgeving. 
6. Overheidsinstanties, b.v. in het geval van een onderzoek. 
7. Overige derden in incidentele gevallen. 
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4. Waarom verwerken we uw persoonsgegevens? 
 

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 
 

1. Voor registratiedoeleinden, om de deelname van de Rijder aan de "Cup" te verwerken 
en te bevestigen. 

2. Voor administratieve doeleinden, om u in staat te stellen deel te nemen aan / aanwezig 
te zijn bij / betrokken te zijn bij de organisatie van "Cup" -activiteiten. 

3. Om contact met u te onderhouden over de "Cup" -activiteiten waarvoor u zich heeft 
aangemeld of waar u anderszins bij betrokken bent. 

4. Om contact met u op te nemen in geval van nood (bijv. motorongeluk). 
5. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 
 
6. Om de kwaliteit van onze dienstverlening in het kader van en uw ervaringen met de 

"Cup" -activiteiten te verbeteren. 
 
7. Om u te informeren over aanstaande soortgelijke evenementen. 
8. Voorkomen en afhandelen van geschillen en andere juridische zaken. 
9. Toezicht houden op / zorgen voor naleving van de evenementeisen en voorschriften 

en wettelijke verplichtingen. 
10. Het publiekelijk promoten van de Yamaha R3 bLU cRU European Cup. 

 
In de context van de "Cup" wordt door ons geen enkele vorm van geautomatiseerde 
besluitvorming - inclusief profilering - gebruikt. 
 

5. Welke persoonlijke gegevens verwerken we over u? 
 

Als u betrokken bent bij de "Cup", kunnen we de volgende informatie over u verwerken 
voor de hieronder beschreven doeleinden. 
 
 

Categorie van persoonlijke data Gerelateerde doel voor verwerking  
(revereet naar de nummers in sectie 3) 

 Rijders Ouders/ Voogd  Andere 
partijen 

Volledige naam 1-2, 5-6, 8-10 1-9 2-9 

Post adres (werk en / of privé) 1-2, 5-6, 8-9 X 2-3, 5-9 

Email adres X 1-3, 5-9 2-3, 5-9 

Mobiele telefoonnummer X 1-6, 8-9 2-6, 8-9 

Functie titel en overige werk details X X 2-9 

Leeftijd 1-2, 5-6, 8-9 X X 

Type van identificatie document X 1-2, 8-9 X 

Nationaliteit en gesproken talen 1-2, 5-6, 8-9 X X 
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Race nummer 1-2, 5-6, 8-9 X X 

Kleding/race outfit maten 1-2, 5-6, 8-9 X X 

Of de rijder een volledige licentie heeft bij 
zijn nationale federatie en racet voor een 
kampioenschap in een Europees land 

1-2, 5-6, 8-9 X X 

De prestatie van de rijder gedurende het 
evenement   

1-2, 5-6, 8-10 X X 

Informatie over de rijders z’n ouder/voogd  1-2, 5-6, 8-9 X X 

Informatie over de ouder/voogd z’n rijder 1-2, 5-6, 8-9 1-9 X 

Overige informatie verstrekt door de 
betrokkene in communicatie met Yamaha 

1-2, 5-6, 8-9 1-9 2-9 

 
6. Juridische grond voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens 

 
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als dit is toegestaan op grond van één van de 
wettelijke verwerkingsgronden. In het kader van de "Cup" baseren we ons op één van de 
volgende juridische gronden voor de verwerking van uw informatie: 

11. Uitvoering van een contract. Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 
contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen 
voorafgaand aan het aangaan van een contract. Deze grond kan van toepassing zijn op 
de verwerking van de persoonsgegevens van een door ons ingeschakelde contractant 
en op het toestaan van deelname aan de wedstrijd van de rijder. 

12. Gerechtvaardigde belangen. Verwerking is noodzakelijk voor onze doeleinden voor het 
verwerken van uw persoonlijke gegevens zoals hierboven vermeld of voor andere 
legitieme belangen die door ons of een derde partij worden nagestreefd, behalve 
wanneer die belangen zwaarder wegen dan uw privacybelang. Deze grond is van 
toepassing op onze analyse van de prestaties van rijders tijdens het evenement. 

13. Toestemming. U heeft ons toestemming gegeven voor het verwerken van uw 
persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Deze grond is van 
toepassing op de verwerkingsactiviteiten waarvoor wij toestemming hebben 
verkregen via het Aanmeldingsformulier voor de “Cup”. 

14. Wettelijke verplichting. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen. Deze grond kan van toepassing 
zijn als we verplicht zijn om mee te werken aan een onderzoek van een bevoegde 
toezichthoudende autoriteit. 

15. Vitale belangen. De verwerking is nodig om uw vitale belangen of die van iemand 
anders te beschermen. Deze grond kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als we 
bepaalde persoonlijke gegevens van een rijder moeten verwerken in geval van een 
ongeval, en als we ons niet kunnen beroepen op een van de andere bovenstaande 
gronden. 
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Indien u verplicht bent persoonsgegevens te verstrekken, wordt u daarover apart 
geïnformeerd indien dit anders niet evident zou zijn. Dit geldt ook als het verstrekken van 
bepaalde informatie een contractuele of wettelijke vereiste is of noodzakelijk is voor het 
aangaan van het contract. 
 

7. Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
 

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is in verband met de 
doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt in het kader van de "Cup". Dit 
betekent dat we uw gegevens tot 31 december 2021 bewaren, tenzij we uw 
persoonsgegevens langer nodig hebben om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of 
voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. 
We zullen uw persoonsgegevens eerder verwijderen als we deze verwerken op basis van 
uw toestemming en u uw toestemming heeft ingetrokken. 
 

8. Wie heeft er toegang tot uw persoonlijke gegevens? 
 

Uw gegevens worden verwerkt door personen die voor of namens Yamaha werken, of 
andere partijen die betrokken zijn bij de organisatie en / of uitvoering van de "Cup". Alleen 
geautoriseerde personen hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens, op een need-to-
know-basis en voor de hierboven beschreven doeleinden. Waar vereist door de 
toepasselijke wetgeving, hebben we met deze partijen 
gegevensverwerkingsovereenkomsten of andere soorten 
gegevensbeschermingsovereenkomsten gesloten. 
 

9. Hoe dragen we uw persoonlijke gegevens over buiten de EER? 
 

We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen naar een locatie buiten de Economische 
Europese Ruimte (EER). Waar vereist door de toepasselijke wetgeving, hebben we 
passende voorzorgsmaatregelen genomen om de overdracht van uw persoonlijke 
gegevens naar een land buiten de EER te legitimeren, als dat land geen passend niveau van 
gegevensbescherming biedt volgens de toepasselijke wetgeving inzake 
gegevensbescherming, zoals het sluiten van modelcontractbepalingen zoals goedgekeurd 
door de Europese Commissie met de partij. Indien u meer informatie wenst over de 
maatregelen die wij hebben genomen om een dergelijke overdracht van uw 
persoonsgegevens te beveiligen, kunt u contact met ons opnemen. 
 

10. Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens? 
 

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden 
bewaard. Om ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we 
passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de informatie 
die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. 
Zo zijn er de volgende maatregelen genomen: 
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Door ons getroffen technische beveiligingsmaatregelen: 
1. Identificatie en authenticatie. 
2. Toegangscontrole (logische en fysieke beveiliging, en apparatuurbeveiliging, bijv. 

Kluis, portier, firewall, netwerksegmentatie). 
3. Toegangsregistratie (technische controle van de autorisaties (zo beperkt mogelijk) en 

bijhouden van logfiles). 
4. Implementeer tegenmaatregelen tegen illegale software (virusscanners, 

inbraakdetectiesystemen, endpointbeveiliging, software up-to-date houden). 
5. Pas netwerk- en gegevenscodering toe. 
6. Beheer van de technische kwetsbaarheden (patchbeheer).  
7. Het maken van back-ups om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de 

persoonsgegevens te borgen. 
8. Automatisch wissen van verouderde gegevens. 
9. Voer minder gegevensverwerkingsactiviteiten uit op de bedrijfsservers en meer op de 

apparatuur van de eindgebruiker. 
 
Door ons genomen organisatorische beveiligingsmaatregelen: 
10. Toegangscontrole beheer (verantwoordelijkheden toewijzen voor 

informatiebeveiliging). 
11. Bevorder het veiligheidsbewustzijn bij nieuwe en bestaande medewerkers. 
12. Stel procedures op om periodiek beveiligingsmaatregelen te testen, beoordelen en 

evalueren. 
13. Controleer de logboekbestanden regelmatig. 
14. Ontwikkel een protocol voor de afhandeling van datalekken en beveiligingsincidenten. 
15. Sluit vertrouwelijkheidsclausules en verwerkersovereenkomsten. 
16. Beoordeel of dezelfde doelstellingen kunnen worden bereikt met minder persoonlijke 

gegevens. 
17. Geef minder mensen binnen de organisatie toegang tot persoonsgegevens. 
18. Definieer het besluitvormingsproces en de onderliggende overwegingen voor elke 

verwerking. 

Houd er ondanks het voorgaande rekening mee dat communicatie via internet, inclusief e-
mail, niet altijd veilig is. Yamaha is niet verantwoordelijk voor ongeoorloofde toegang tot 
of verlies van persoonlijke informatie waarover zij geen controle heeft. 
 

11. Hoe kunt u uw informatie inzien en bijwerken? 
 

Als betrokkene heeft u de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van uw 
persoonsgegevens, indien en voor zover van toepassing: 
 

19. Het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. 
20. Het recht om onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens over u te corrigeren. 
21. Het recht om toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet 

aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking. 
22. Het recht om uw persoonlijke gegevens te wissen. 
23. Het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. 
24. Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 
25. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. 

 
U kunt contact met ons opnemen in verband met de bovenstaande rechten of andere 
gegevensbeschermingskwesties door de onderstaande contactgegevens te gebruiken. We 
behandelen uw verzoek binnen een maand zorgvuldig en in overeenstemming met de 
toepasselijke regels voor gegevensbescherming. 
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Mocht u nog steeds het gevoel hebben dat wij uw verzoek niet naar tevredenheid hebben 
afgehandeld, of heeft u een klacht, neem dan contact op met onze Functionaris 
Gegevensbescherming (dpo@yamaha-motor.nl). Daarnaast heeft u het recht om een 
klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit. Om uw nationale 
gegevensbeschermingsautoriteit te vinden, raadpleegt u hier een lijst van de nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU. 
 

12. Onze contactgegevens 
 

Neem bij vragen of verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens contact met 
ons op via onderstaande contactgegevens. U kunt contact met ons opnemen in uw eigen 
moedertaal, als dit een van de officiële talen van de EU is. 
 
Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 - 1119NC Schiphol-Rijk - Nederland 
Functionaris voor gegevensbescherming: dpo@yamaha-motor.nl. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


