
                                                                                                                                                 
 

        

Yamaha YZ125; YZ85; YZ65 bLU cRU FIM Europe Cups 

Privacyverklaring  

Yamaha Motor Europe N.V., nevenvestigingen en dochterondernemingen (hierna ook Yamaha, wij, 

ons/onze genoemd) vinden uw privacy belangrijk. Wanneer u zich registreert voor de bLU cRU Cup 

(hierna ook het evenement genoemd) en/of deelneemt in een van de bLU cRU Cup-activiteiten, 

vinden wij het belangrijk dat uw persoonsgegevens nauwkeurig en veilig op een transparante manier 

worden verwerkt.  

1 Wie verwerkt uw gegevens voor de bLU cRU Cup? 

In het kader van de bLU cRU Cup verwerken wij en onze Europese distribiteurs, in het 

bijzonder onze distributeur in uw land, uw persoonsgegevens als gezamenlijke 

gegevensbeheerder volgens de van toepassing zijnde wetgeving omtrent 

gegevensbescherming. Dit betekent dat we samen de doelen en middelen van de 

gegevensverwerking met betrekking tot de bLU cRU Cup bepalen. De nationale 

distributeur van YME in uw land is verantwoordelijk voor de communicatie en het 

rechtstreekse contact met Rijders en/of hun wettelijke verzorger. 

In deze Yamaha bLU cRU Cup-privacyverklaring informeren we u over de verwerking van 

uw persoonsgegevens die door ons in het kader van de bLU cRU Cup van Yamaha worden 

verwerkt. Laat het ons weten als u hierover nog vragen hebt. Raadpleeg voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt, bijvoorbeeld 

wanneer u het registratieformulier voor de bLU cRU Cup invult, ook dit Privacybeleid voor 

onze race-evenementen en Cookiebeleid. 

2 Op wie is deze bLU cRU Cup-privacyverklaring van toepassing?  

In het kader van onze bLU cRU Cup verwerken we persoonsgegevens van de volgende 

categorieën personen:  

I. Rijders: kinderen van 13 tot 16 jaar oud die deelnemen aan de YZ125 bLU cRU 

Cup. 

Rijders: kinderen van 11 tot 13 jaar oud die deelnemen aan de YZ85 bLU cRU 

Cup. 

Rijders: kinderen van 8 tot 11 jaar oud die deelnemen aan de YZ65 bLU cRU Cup. 

II. Wettelijke verzorgers: ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van de Rijder. 

III. Andere partijen: andere personen die betrokken zijn bij de bLU cRU Cup-activiteiten, 

bijvoorbeeld de contactpersonen van andere partijen die betrokken zijn bij de 

organisatie van het evenement en de personen die het evenement bezoeken. 

3 Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?  

In het kader van onze bLU cRU Cup-activiteiten verkrijgen we mogelijk uw 

persoonsgegevens via een van de verschillende onderstaande bronnen. 



                                                                                                                                                 
 

        

• (Andere) Rijders of (andere) Wettelijke verzorgers. 

• Zakelijke partners/contactpersonen van Yamaha die betrokken zijn bij de bLU cRU Cup.  

• Derde partijen die betrokken zijn bij Yamaha in het kader van de bLU cRU Cup. 

• Andere partijen die betrokken zijn bij de bLU cRU Cup. 

• Het internet (incl. sociale media) voor zover dit is toegestaan volgens de van toepassing 

zijnde privacywetgeving. 

• Overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het geval van een onderzoek. 

• Andere derde partijen in het geval van ongelukken. 

 

4 Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?  

We verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

1. Voor registratiedoeleinden, om de deelname van de Rijder aan de bLU cRU 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 een van de bLU cRU 

Cup-activiteiten. 

3. Om contact met u te onderhouden met betrekking tot de bLU cRU Cup-activiteiten 

waarvoor u zich hebt geregistreerd of waarbij u anderszins bent betrokken. 

4. Om contact met u op te nemen in het geval van nood (bijvoorbeeld een 

motorongeluk).  

5. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 

 

6. Om de kwaliteit van onze diensten en uw ervaringen in het kader van de bLU cRU 

Cup-activiteiten te verbeteren.  

 

7. Om u te informeren over aanstaande, gelijksoortige evenementen.  

8. Om disputen en andere juridische zaken te voorkomen en te verwerken. 

9. Om naleving van de evenementvereisten en -regels en statutaire verplichting te 

monitoren en garanderen. 

10. Om de bLU cRU Cup openbaar te promoten. 

 

In het kader van de bLU cRU Cup maken wij geen gebruik van een vorm van 

geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering. 



                                                                                                                                                 
 

        

5 Welke persoonsgegevens verwerken we van u?  

Als u betrokken bent bij de bLU cRU Cup verwerken we mogelijk gegevens van u voor de 

onderstaande doeleinden. 

Categorie persoonsgegevens Doel van de verwerking  

(refereert aan getallen in sectie 3) 

 Rijders Wettelijke  
verzorgers 

Andere 

partijen 

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

Postadres (werk en/of privé) 1-2, 5-6, 8-9 x 2-3, 5-9 

E-mailadres x 1-3, 5-9 2-3, 5-9 

Mobiel telefoonnummer x 1-6, 8-9 2-6, 8-9 

Functie en andere werkgegevens x x 2-9 

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

Soort identificatiedocument x 1-2, 8-9 x 

Nationaliteit en gesproken taal 1-2, 5-6, 8-9 x x 

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

Maten van kleding/rij-uitrusting 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Of de Rijder alle licenties heeft in zijn 

nationale federatie en racet met een 

Yamaha YZ voor een kampioenschap in 

een Europees land 

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

De prestaties van de Rijder tijdens het 

evenement 

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

Informatie over de Wettelijke verzorger 

van de Rijder 

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

Informatie over de Rijder van de 

Wettelijke verzorger 

x 1-9 x 

Andere informatie die door het 

gegevenssubject wordt opgegeven in 

communicatie met Yamaha 

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

 

6 Wettelijke grond voor het gebruik van uw persoonsgegevens 

We verwerken uw persoonsgegevens alleen als dit is toegestaan volgens een van de 

wettelijke verwerkingsgronden. In het kader van de bLU cRU Cup beroepen wij ons op een 

van de volgende wettelijke gronden voor de verwerking van uw gegevens: 



                                                                                                                                                 
 

        

• Uitvoering van een contract. De verwerking is nodig voor de uitvoering van een 

contract waarin u een partij bent of om op uw verzoek stappen te zetten voordat 

u een contract aangaat. Deze grond is mogelijk van toepassing op de verwerking 

van persoonsgegevens van een aannemer die door ons is ingezet en om ervoor te 

zorgen dat Rijders kunnen deelnemen in de competitie. 

• Juridische belangen. De verwerking is nodig voor onze doeleinden voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens, zoals hierboven aangegeven, of voor 

andere juridische belangen van ons of een derde partij, behalve wanneer dergelijke 

belangen worden opgeheven door uw privacybelang. Deze grond is van toepassing 

op de analyse van de prestaties van Rijders tijdens het evenement. 

• Toestemming. U hebt ons toestemming gegeven voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Deze grond is van 

toepassing op de verwerkingsactiviteiten waarvoor we toestemming hebben 

gekregen via het Registratieformulier voor de bLU cRU Cup.  

• Wettelijke verplichting. De verwerking is nodig voor de naleving van een 

wettelijke verplichting waaraan wij onderhevig zijn. Deze grond is mogelijk van 

toepassing als we zijn vereist om mee te werken aan een onderzoek van een 

bevoegde, toezichthoudende instantie. 

• Vitale belangen. De verwerking is nodig om uw vitale belangen of die van iemand 

anders te beschermen. Deze grond is mogelijk van toepassing als we bijvoorbeeld 

bepaalde persoonsgegevens van een Rijder in geval van nood moeten verwerken 

en we ons niet kunnen beroepen op een van de bovenstaande gronden. 

 

Als u verplicht bent om persoonsgegevens op te geven, wordt u daarover, wanneer dat 

anders niet duidelijk zou zijn, afzonderlijk geïnformeerd. Dit is ook van toepassing 

wanneer u uw gegevens moet opgeven volgens een contractuele of statutaire 

verplichting of om een contract aan te gaan. 

7 Hoelang bewaren we uw gegevens?  

7.1 We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig met betrekking tot de 

doeleinden waarvoor de gegevens in het kader van de bLU cRU Cup worden verwerkt. Dit 

betekent dat we uw gegevens bewaren tot uiterlijk 31 december 2019, tenzij we uw 

persoonsgegevens langer moeten bewaren om te voldoen aan de van toepassing zijnde 

wetgeving of om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te voeren of te verdedigen. 

7.2 We verwijderen uw persoonsgegevens eerder als we deze verwerken op basis van uw 

toestemming en u uw toestemming hebt ingetrokken.    

8 Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?  

Uw gegevens worden verwerkt door personen die voor of namens Yamaha werken, of 

andere partijen die betrokken zijn bij de organisatie en/of de uitvoering van de bLU cRU 

Cup. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens 

wanneer zij deze moeten kennen en voor de doeleinden die hierboven zijn beschreven. 

We hebben met deze partijen, waar dit volgens de van toepassing zijnde wetgeving is 

vereist, gegevensverwerkingsovereenkomsten of andere soorten 

gegevensbeschermingsovereenkomsten gesloten.  

9 Hoe dragen we uw persoonsgegevens over buiten de EER?  



                                                                                                                                                 
 

        

We dragen uw persoonsgegevens mogelijk over aan een andere locatie buiten de 

Europese Economische Ruimte (EER). We hebben, waar dit door de van toepassing zijnde 

wetgeving is vereist, passende voorzorgsmaatregelen getroffen om de overdracht te 

legitimeren van uw persoonsgegevens naar een land buiten de EER, wanneer dat land 

geen passende gegevensbescherming biedt volgens de van toepassing zijnde wetgeving 

omtrent gegevensbescherming, zoals het overeenkomen van Modelcontractbepalingen 

die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie met de partij. U kunt contact met ons 

opnemen als u meer informatie wenst over de maatregelen die we hebben getroffen om 

een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens te beschermen. 

10 Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?  

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Om ongeautoriseerde 

toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we passende fysieke, technische en 

organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens die we verzamelen en 

verwerken te beschermen. 

10.1 De volgende maatregelen zijn bijvoorbeeld getroffen: 

Er zijn door ons technische maatregelen getroffen: 

• Identificatie en verificatie. 

• Toegangscontrole (logistieke en fysieke beveiliging en uitrustingsbeveiliging, 

bijvoorbeeld een kluis, portier, firewall of netwerksegmentatie). 

• Toegangsregistratie (technische controle van de autorisaties (zo beperkt mogelijk) 

en het bijhouden van logboekbestanden). 

• Implementatie van tegenmaatregelen voor illegale software (virusscanners, 

inbraakdetectiesystemen, eindpuntbeveiliging, software up-to-date houden) 

• Toepassen van netwerk- en gegevensversleuteling 

• Beheer van technische kwetsbaarheden (patchbeheer). 

• Maken van back-ups om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van 

persoonsgegevens veilig te stellen. 

• Automatische verwijdering van verouderde gegevens. 

• Minder gegevensverwerkingsactiviteiten op de bedrijfsservers uitvoeren en meer 

op de apparatuur van de eindgebruiker. 

 

Organisatorische beveiligingsmaatregelen die we hebben getroffen: 

• Toegangscontrolebeheer (verantwoordelijkheden voor gegevensbescherming 

toewijzen). 

• Beveiligingsbewustzijn stimuleren onder nieuwe en bestaande medewerkers. 

• Procedures opstellen om periodiek beveiligingsmaatregelen te testen, beoordelen 

en evalueren. 

• Regelmatig logboekbestanden controleren. 

• Een protocol ontwikkelen voor de verwerking van gegevensinbreuken en 

beveiligingsincidenten. 

• Vertrouwelijkheidsclausules en gegevensverwerkingsovereenkomsten aangaan. 

• Beoordelen of dezelfde doelstellingen kunnen worden bereikt met minder 

persoonsgegevens. 

• Aan minder mensen binnen de organisatie toegang tot persoonsgegevens 

verlenen. 

• Het besluitvormingsproces en onderliggende motivatie voor elke verwerking 

definiëren. 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en


                                                                                                                                                 
 

        

10.2 Niettegenstaande het voorgaande moet u zich bewust zijn dat communicatie via het 

internet, waaronder e-mail, nooit helemaal veilig zal zijn. Yamaha is niet verantwoordelijk 

voor ongeautoriseerde toegang tot of verlies van persoonsgegevens buiten onze macht. 

11 Hoe kunt u uw gegevens inzien en bijwerken?  

Als gegevenssubject hebt u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van 

uw persoonsgegevens, indien en zover van toepassing: 

• Het recht om uw persoonsgegevens in te zien. 

• Het recht om onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens van u te 

rectificeren. 

• Het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder dat 

de wettigheid van de verwerking op basis van toestemming van voor de intrekking 

ervan komt te vervallen. 

• Het recht om uw persoonsgegevens te wissen. 

• Het recht om bezwaar te maken op de verwerking van uw persoonsgegevens. 

• Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

• Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

 

U kunt contact met ons opnemen met betrekking tot de bovenstaande rechten of andere 

gegevensbeschermingspraktijken door gebruik te maken van de onderstaande 

contactgegevens. We verwerken uw verzoek voorzichtig en overeenkomstig de van 

toepassing zijnde gegevensbeschermingsregels.   

Als u nog steeds het idee hebt dat we uw verzoek niet naar tevredenheid hebben 

verwerkt, of als u een klacht hebt, kunt u contact opnemen met onze Data Protection 

Officer (dpo@yamaha-motor.nl). U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een 

gegevensbeschermingsinstantie. Raadpleeg hier een lijst van nationale 

gegevensbeschermingsinstanties in de EU om uw nationale 

gegevensbeschermingsinstantie te vinden. 

12 Onze contactgegevens 

Neem via de onderstaande contactgegevens contact met ons op als u nog vragen of 

verzoeken hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt 

contact met ons opnemen in uw eigen taal als dit een van de officiële EU-talen is. 

 

Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 - 1119NC Schiphol-Rijk - Nederland 

 

U kunt indien gewenst ook contact opnemen met onze Data Protection Officer: 

dpo@yamaha-motor.nl.  

 

 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/official-languages-eu-0_en
mailto:dpo@yamaha-motor.nl

