
                                                                                                                                                 
 

        

Yamaha YZ125; YZ85; YZ65 bLU cRU FIM Europe Cups  

Personvernerklæring  

Yamaha Motor Europe N.V., våre avdelingskontorer, og tilknyttede selskaper (videre referert til som 

Yamaha, vi, oss/vår) betrakter ditt personvern som viktig for oss.  Når du registrerer deg for bLU cRU 

Cup (videre henvist til som arrangementet) og/eller deltar i noen  bLU cRU Cup aktiviteter, så er det 

viktig for oss å håndtere personopplysningene dine nøyaktig og gjennomsiktig med tanke på din 

sikkerhet.   

1 Hvem behandler personopplysningene dine for bLU cRU Cup? 

Mens bLU cRU Cup varer, vil dine personopplysninger behandles av oss og våre 

europeiske distributører, nærmere bestemt av din nasjonale distributør, som felles 

datainnsamlere under gjeldene databeskyttelsesregler. Det betyr at vi bestemmer 

formålene og fremgangsmåten for databehandlingen sammen i forbindelse med  bLU cRU 

Cup. YME`s nasjonale distributør har ansvaret for lokal kommunikasjon og for å 

opprettholde direktekontakt med rytterne og/eller deres formyndere der hvor du bor. 

Denne Personvernerklæringen for Yamaha  bLU cRU Cup informerer deg om hvordan vi 

behandler personopplysninger i forbindelse med  Yamahas bLU cRU Cup. Kontaktfor å få 

mer informasjon. Se denne Personvernerklæringen for videre informasjon om hvordan vi 

behandler dine personopplysninger i forbindelse med besøk av hjemmesiden vår, f. eks. 

utfylling av registreringsskjema for bLU cRU Cup, og generell informasjon om 

konkurransene våreog om våre informasjonskapsler. 

2 Hvem gjelder Personvernerklæringen for bLU cRU Cup?  

Vi behandler personopplysninger innen følgende brukerkategorier i forbindelse med bLU 

cRU Cup:  

I. Ryttere: barn i alderen 13-16 som deltar i YZ125 bLU cRU Cup. 

Ryttere: barn i alderen 11-13 som deltar i YZ85 bLU cRU Cup. 

Ryttere: barn i alderen 8 - 11 år som deltar i YZ65 bLU cRU Cup. 

II. Formyndere: rytterens foreldre og/eller formyndere. 

III. Andre parter: andre personer involvert i bLU cRU Cup aktiviterer, slik som 

kontaktpersonene til andre parter involvert i organiseringsarbeidet til 

arrangementet og deltakerne på arrangementet. 

3 Hvordan samler vi personopplysninger?  

Vi kan samle personopplysninger i forbindelse med bLU cRU Cup aktiviteter fra følgende 

kildene vist under. 

• (Andre) ryttere eller (andre) formyndere. 



                                                                                                                                                 
 

        

• Forretningspartnere/kontakter til Yamaha som er involvert med  bLU cRU Cup.  

• Tredjeparter engasjert av Yamaha i forbindelse med bLU cRU Cup. 

• Andre parter involvert med bLU cRU Cup. 

• Internett (inkl.) sosiale medier) så langt det er tillatt under den gjeldende personvernloven. 

• Statlige myndigheter f.eks. i tilfelle en etterforskningssak. 

• Andre tredjeparter i uventede tilfeller. 

 

4 Hvorfor samler vi dine personopplysninger?  

Vi behandler din informasjon for følgende formål: 

1. For registreringsformål, for å lagre og bekrefte rytterens deltakelse i bLU cRU Cup. 

2. For administrative formål, så du kan delta i/besøke/være involvert i organiseringen 

av alle aktivitetene i forbindelse med bLU cRU Cup. 

3. Så vi kan holde kontakten med deg angående de bLU cRU Cup aktivitetene du 

registrerte deg for eller som du ellers er involvert i. 

4. For å ta kontakt i nødtilfeller (f.eks. motorulykke).  

5. For å overholde lovlige forpliktelser. 

 

6. For å forbedre kvaliteten på våre tjenester i forbindelse med og dine opplevelser 

av bLU cRU Cup aktiviteter.  

 

7. For å informere deg om lignende kommende aktiviteter.  

8. Forebygge og håndtere tvister og andre juridiske saker. 

9. Følge/forsikre at alle forpliktelser, reguleringer og lovbestemte forpliktelser 

overholdes i forbindelse med arrangementet. 

10. For å promotere bLU cRU Cup offentlig. 

 

Ingen form for automatisert avgjørelse - inkludert profilering - er tatt i bruk av oss i 

forbindelse med bLU cRU Cup. 

5 Hvilke personopplysninger velger vi å behandle?  

Hvis du deltar i arrangeringen av bLU cRU Cup kan vi behandle følgende opplysninger om 

deg for formålene beskrevet under. 



                                                                                                                                                 
 

        

Kategorien personopplysninger Relatert formål for databehandling  

(henviser til numre i seksjon 3) 

 Ryttere For 
myndere 

Andre 

parter 

Fullt navn 1-2, 5-6, 8-10 1-9 2-9 

Postadresse (arbeid og/eller bosted) 1-2, 5-6, 8-9 x 2-3, 5-9 

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

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

Jobbtittel og andre ansettelsesdetaljer x x 2-9 

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

Identifikasjonspapirer x 1-2, 8-9 x 

Nasjonalitet og språk 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Løpenummer 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Størrelse på klær/utstyr 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Om rytteren har full lisens i sin nasjonale 

liga og om han konkurrerer med en 

Yamaha YZ i et europeisk mesterskap 

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

Rytterens løperesultater under 

arrangementet 

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

Informasjon om rytterens formynder 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Informasjon om formynderens rytter x 1-9 x 

Annen informasjon oppgitt av 

datasubjektet i dialog med Yamaha 

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

 

6 Juridisk grunnlag for bruk av dine personopplysninger 

Vi behandler kun personopplysninger hvis det finnes juridisk grunnlag for dette. Vi støtter 

oss på følgende juridisk grunnlag for å behandle personopplysninger i forbindelse med 

bLU cRU Cup: 

• Kontraktsytelse. Informasjonsbehandling er nødvendig for kontraktsytelsen som 

du er forpliktet til eller for å ta avgjørelser etter dine ønsker før kontrakten blir 

inngått. Dette juridiske grunnlaget kan åpne for at dine personopplysninger blir 

behandlet av en entreprenør engasjert av oss, til det formål å la ryttere delta i 

konkurransen.  



                                                                                                                                                 
 

        

• Legitime interesser. Informasjonsbehandling er nødvendig for våre formål med 

personopplysninger, som nevnt oven, eller for andre legitime interesser innen vårt 

felt eller for en tredjepart, unntatt hvor slike interesser overstyres av dine 

personvernsinteresser. Dette juridiske grunnlaget gjelder også for vår analyse av 

rytterens løperesultater under arrangementet.  

• Tillatelse. Du har gitt oss tillatelse til å behandle dine personopplysninger til en 

eller flere bestemte formål. Dette juridiske grunnlaget gjelder 

informasjonsbehandling som vi har fått tillatelse til via registreringsskjemaet for 

bLU cRU Cup.  

• Juridiske forpliktelser. Informasjonsbehandling er nødvendig for å kunne svare til 

de juridiske forpliktelsene våre. Juridiske forpliktelser kan gi gyldig grunn for å 

samarbeide med en kompetent tilsynsmyndighet i en etterforskningssak. 

• Viktige interesser. Informasjonsbehandling er nødvendig for å beskytte dine eller 

andres viktige interesser. Juridiske forpliktelser kan gi gyldig grunn hvis det er 

nødvendig å behandle personopplysningene til en rytter i et ulykkestilfelle, og vi 

ikke kan støtte oss på et av de ovennevnte kildene. 

 

Hvis du er forpliktet til å oppgi personopplysninger, vil du bli varslet for hvert tilfelle hvor 

dette ikke er tydelig.  Dette gjelder også hvis det foreligger et kontraktsmessig eller 

lovbestemt krav om å oppgi dine personopplysninger, eller hvis dette er nødvendig for å 

inngå kontrakten.  

7 Hvor lenge lagrer vi informasjonen?  

7.1 Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig med hensyn til formålene de ble 

samlet inn for i forbindelse med bLU cRU Cup. Dette betyr i praksis at vi lagrer 

personopplysninger fram til  31 desember 2019, med mindre vi har behov for å beholde 

personopplysninger lenger enn det for å kunne svare til gjeldende lover eller med hensyn 

til etablering, overholdelse, eller forsvar av juridiske krav. 

7.2 Vi sletter personopplysninger tidligere hvisvi behandlet dem etter ditt samtykke og du har 

trukket tilbake samtykkeerklæringen.    

8 Hvem vil ha tilgang til dine personopplysninger?  

Personopplysnignene dine blir behandlet på vegne av Yamaha, eller av andre parter 

involvert i organiseringen og/eller arrangementet av bLU cRU Cup. Bare autoriserte 

personer får tilgang til personopplysninger hvis det er nødvendig for formålene beskrevet 

oven. Vi har inngått avtaler om informasjonsbehandling eller andre typer avtaler om 

databeskyttelse med andreparter der hvor gjeldende lover krever det.   

9 Hvordan overfører vi personopplysninger utenfor EEA?  

Vi kan også overføre dine personopplysninger til et mål utenfor Economic European Area 

(EEA). Der gjeldende lover krever det, har vi tatt i bruk nødvendige sikkerhetstiltak for å 

legitimere overføring av dine personopplysninger til et land utenfor EEA, hvis landet ikke 

har passelige lover om databeskyttelse, slik som standard kontraktbestemmelser inngått 

med Europakommisjonen. Kontakt oss for mer informasjon om våre sikkerhetstiltak 

angående overføring av personopplysninger. 

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 Hvilke sikkerhetstiltak benytter vi for personopplysninger?  

Vi er forpliktet til å sikre at personopplysningene dine er beskyttet. For å forhindre 

uautorisert tilgang eller formidling, har vi satt igang nødvendige fysiske, tekniske og 

organisatoriske tiltak for å beskytte den informasjonen vi samler inn fra og behandler om 

deg. 

10.1 For eksempel er følgende tiltak innført: 

Våre tekniske sikkerhetstiltak: 

• Identifikasjon og godkjenning. 

• Adgangskontroll (logisk og fysisk sikkerhet og sikkerhetsutstyr, f.ex. safe, 

dørmann, brannmur, nettverksegmentering). 

• Tilgangspost (teknisk kontrollering av godkjenningene (så begrenset som mulig) 

og for å lage loggfiler). 

• Foreta mottiltak mot illegal programvare (virusscannere, 

inntrengningsdeteksjonssystem, endepunktsikkerhet, oppdatering av 

programvare) 

• Anvendt nettverks- og datakryptering 

• Håndtering av svake tekniske punkter (patch management). 

• Lage back-up av data for å sikre adgang og tilgjengelighet til personopplysningene.  

• Automatisk sletting av utgåtte datalagre. 

• Kjøring av færre databehandlingsaktiviterer på firmaets servere, og flere på 

utstyret til sluttbrukeren.  

 

Våre innførte organisatoriske sikkerhetstiltak: 

• Tilgangskontrollhåndtering (tildelt ansvar for informasjonssikkerhet). 

• Promotere sikkerhetsbevissthet blant alle våre ansatte. 

• Etablere periodiske prosedyrer for å teste, vurdere og evaluere sikkerhetstiltak. 

• Kontrollere loggfiler regelmessig. 

• Utvikle en protokoll for handlingsplaner i tilfelle databrudd og sikkerhetstilfeller. 

• Inngå konfidensialitetsklausuler og databehandlingsavtaler. 

• Vurdere målsettingenes effektivitet i behandlingen av færre personopplysninger. 

• Gi færre personer innen organisasjonen tilgang til personopplysninger. 

• Definere beslutningsprosessen og de bakenforliggende synspunktene for hver 

prosess. 

 

10.2 Foruten det vi har nevnt, vær vennlig å ta med i betraktningen at 

internettkommunikasjon, inkludert email, ikke alltid er sikret.  Yamaha er ikke ansvarlig 

for uautorisert tilgang eller tap av personlig informasjon som er utenfor vår kontroll. 

11 Hvordan kan du få tilgang til og oppdatere dine opplysninger?  

Som datasubjekt har du følgende rettigheter angående behandlingen av dine 

personopplysninger, om og så lenge det er gyldig: 

• Retten til å få tilgang til dine personopplysninger. 

• Retten til å få unøyaktige eller ukomplette personopplysninger om deg rettet opp. 

• Retten til å trekke tilbake samtykke når du ønsker det, uten at det påvirker 

lovligheten til informasjonsbehandling før beslutningen trer i effekt. 



                                                                                                                                                 
 

        

• Retten til å slette dine personopplysninger. 

• Retten til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. 

• Retten til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. 

• Retten til dataportabilitet av dine personopplysninger. 

 

Du kan kontakte oss angående rettighetene nevnt ovenfor eller andre 

databeskyttelsessaker ved å bruke kontaktdetaljene vist nedenfor. Vi vil behandle dine 

forespørsler med omhu og i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover.   

Hvis du fremdeles føler at forespørslene dine ikke er behandlet tilfredsstillende av oss 

eller hvis du ønsker å klage, kan du kontakte vår databeskyttelsesansvarlig (dpo@yamaha-

motor.nl). Du har også rett til å levere en klage til en databeskyttelsesmyndighet. For å 

finne din lokale databeskyttelsesmyndighet, seher for en liste over nasjonale 

databeskyttelsesmyndigheter i EU. 

12 Kontaktdetaljer 

Kontakt oss via kontaktdetaljene nedenunder hvis du har videre spørsmål eller 

forespørsler om behandlingen av personopplysninger. Du kan kontakte oss på ditt 

morsmål, hvis dette står på listen overoffisielle EU-språk. 

 

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

Netherlands 

 

Du kan også kontakte vår databeskyttelsesansvarlige på: 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

