Yamaha YZ125; YZ85; YZ65 bLU cRU FIM Europe Cups
Persondatabehandling
Yamaha Motor Europe N.V., dets afdelingskontorer og andre filialer (fremover også refereret til som
Yamaha, vi, os/vores) tager din ret til privatliv meget alvorligt. Når du skriver dig op til bLU cRU
(herefter refereret til som begivenheden) og/eller deltager i nogen bLU cRU Cup-aktiviteter, er det
vigtigt for os at behandle dine personlige oplysninger omhyggeligt og sikkert på gennemskuelig vis.
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Hvem behandler dine personlige oplysninger for bLU cRU Cup?
I kontekst af bLU cRU Cup, er det os og vores europæiske distributører, specifikt også
vores lokale distributører i dit land, der behandler dine personlige oplysninger som
central datastyring under gældende databeskyttelsesregler. Det betyder at vi centralt
bestemmer formålet og midlerne for deres databehandlingsaktiviteter i relation til bLU
cRU Cup. Den nationale distributør af YME i dit land er tilsynsførende for lokal
kommunikation og for at opretholde direkte kontakt med Riders og/eller deres værge.
I denne Yamaha bLU cRU Cup erklæring om persondatabehandling, informerer vi dig om
behandlingen af dine personlige oplysninger, behandlet af os i kontekst af bLU cRU Cup
af Yamaha. Vi beder dig kontakte os hvis du har nogen spørgsmål i forbindelse med dette.
Med hensyn til behandling af dine personlige oplysninger i kontekst af besøg på vores
websted, f.eks. udfyldning af registreringsformularen for bLU cRU Cup, henvises du også
til denne privatlivspolitik for vores racerløb-arrangementer og Cookie-politik.
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Hvem gælder denne bLU cRU Cup Persondatabehandling for?
I kontekst af vores bLU cRU Cup, behandler vi personlige oplysninger i følgende
personkategorier:
I.

Kørere: børn på 13 - 16 år, som deltager i YZ125 bLU cRU Cup.
Kørere: børn på 11 - 13 år, som deltager i YZ85 bLU cRU Cup.
Kørere: børn på 8 - 11 år, som deltager i YZ65 bLU cRU Cup.

Minimum aldersgrænsen skal være opnået senest ved events teknisk kontrol, som
normalt finder sted fredag morgen.
Maximum aldersgrænsen er gældende for kalenderåret.
II.

Værger: forældre og/eller juridiske repræsentanter for kører.

III. Andre parter: andre personer, der er involveret i bLU cRU Cup-aktiviteter, såsom
kontaktpersonen for andre parter, der er involveret i planlægningen af begivenheden
og personerne, der deltager i begivenheden.
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Hvordan anskaffer vi dine personlige oplysninger?
I kontekst af vores bLU cRU Cup-aktiviteter, kan vi anskaffe os dine personlige oplysninger
fra en række kilder, som vist herunder.
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•

(Andre) Kørere eller (andre) værger.

•

Yamahas forretningspartnere/-kontakter, der er involveret i bLU cRU Cup.

•

Tredjeparter, der er engageret af Yamaha i kontekst af bLU cRU Cup.

•

Andre parter, der er involveret i bLU cRU Cup.

•

Internettet (inkl. sociale medier) i den udstrækning, det er tilladt under gældende lovgivning.

•

Statslige myndigheder f.eks. i tilfælde af en efterforskning.

•

Andre tredjeparter i påløbne sagstilfælde.

Hvorfor behandler vi dine personlige oplysninger?
Vi behandler dine personlige oplysninger med følgende formål:
1. Med formål at registrere, behandle og bekræfte en køreres deltagelse i bLU cRU
Cup.
2. Med administrative formål, for at gøre det muligt for dig at deltage i/være
involveret i planlægningen af bLU cRU Cup-aktiviteter.
3. For at bibeholde kontakt med dig angående de bLU cRU Cup-aktiviteter, du har
registreret dig til, eller på anden vis er involveret i.
4. For at kunne kontakte dig ved nødstilfælde (f.eks. trafikulykke).
5. For at kunne overholde vores juridiske forpligtelser.
6. For at forbedre kvaliteten af vores services i kontekst af og dine oplevelser af bLU
cRU Cup-aktiviteter.
7. For at informere dig om kommende, lignende begivenheder.
8. Forebyggelse og håndtering af uenigheder og andre juridiske sager.
9. Overvågning/sikring af overholdelse af begivenhedens krav og regler og lovkrav.
10. For offentligt at promovere bLU cRU Cup.

I kontekst af bLU cRU Cup benytter vi ingen form for automatiseret beslutningstagning,
herunder profilering.
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Hvilke personlige oplysninger om dig behandler vi?

Hvis du er involveret i bLU cRU Cup, kan det være, at vi behandler følgende oplysninger
om dig, med de formål, der er beskrevet herunder.
Kategori af personlige oplysninger
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Relateret formål for behandling
(henviser til numre i afsnit 3)
Kørere

Juridiske
værger

Andre
parter

Fulde navn

1-2, 5-6, 8-10

1-9

2-9

Postadresse (arbejde og/eller privat)

1-2, 5-6, 8-9

x

2-3, 5-9

E-mailadresse

x

1-3, 5-9

2-3, 5-9

Mobiltelefonnummer

x

1-6, 8-9

2-6, 8-9

Arbejdstitel og andre arbejdsrelaterede
oplysninger

x

x

2-9

Alder

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Type af identitetsdokument

x

1-2, 8-9

x

Nationalitet og sprog

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Løbsnummer

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Tøj-/udstyrsstørrelser

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Om kører har gældende kørekort i sit
nationale land og kører på en Yamaha YZ
for et mesterskab i et europæisk land

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Køreres præstation under begivenheden

1-2, 5-6, 8-10

x

x

Oplysninger om kørers værge

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Oplysninger om værgens kører

x

1-9

x

Andre oplysninger, som er angivet af den
registrerede i kommunikation med
Yamaha

1-2, 5-6, 8-9

1-9

2-9

Juridisk årsag til at benytte dine personlige oplysninger
Vi behandler udelukkende dine personlige oplysninger, hvis dette er tilladt under en af
juridiske behandlingsårsager. I kontekst af bLU cRU Cup, henholder vi os til følgende
juridiske årsager til at behandle dine personlige oplysninger:
•

Kontraktgennemførsel. Behandling er nødvendig for gennemførsel af en
kontrakt, som du er en del af, eller for, på din foranledning, at træffe

foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt. Denne årsag kan være
gældende for behandling af personlige oplysninger om en leverandør, engageret
af os og for at give kørere mulighed for at deltage i konkurrencen.
•

Legitime interesser. Behandling er nødvendigt for vores formål for behandling af
dine personlige oplysninger som nævnt ovenfor eller af andre legitime interesser,
forfulgt af os eller af en tredjepart, undtagen i tilfælde hvor sådanne interesser
tilsidesættes af dine private interesser. Denne årsag er gældende for vores analyse
af køreres præstation under begivenheden.

•

Samtykke. Du har givet dit samtykke til vores behandling af dine personlige
oplysninger med et eller flere specifikke formål. Denne årsag er gældende for
behandling af aktiviteter, hvor hvilke vi har anskaffet samtykke gennem
registreringsformularen til bLU cRU Cup.

•

Juridiske forpligtelse. Behandling er nødvendigt for overholdelse af juridiske
forpligtelser, som er gældende for os. Denne årsag er gældende, hvis vi er
forpligtet til at samarbejde om en efterforskning af en kompetent
tilsynsmyndighed.

•

Grundlæggende interesser. Behandling er nødvendig for at beskytte dine
grundlæggende interesser eller en andens. Denne årsag kan være gældende, hvis
vi for eksempel har behov for at behandle visse personlige oplysninger om en
køreri forbindelse med at uheld, og vi ikke kan anvende nogen af de ovennævnte
årsager.

Hvis du er forpligtet til at angive personlige oplysninger, vil du blive informeret om det
separat, hvis det ikke ellers er tydeligt. Det gælder også, hvis angivelse af visse af dine
personlige oplysninger er et kontraktmæssigt eller lovformeligt krav eller er nødvendigt
for at indgå kontrakten.
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Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

7.1

Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger længere, end det er nødvendigt i
forbindelse med de formål, som oplysningerne behandles med i kontekst af bLU cRU Cup.
Det betyder at vi opbevarer dine oplysninger indtil 31. december 2022, medmindre vi har
brug for dine personlige oplysninger længere, for at overholde gældende lovgivning eller
for etableringen, udøvelsen eller forsvaret af juridiske krav.

7.2

Vi sletter dine personlige oplysninger tidligere hvis vi behandler dem på baggrund af dit
samtykke, og du har tilbagetrukket dit samtykke.
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Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Dine oplysninger bliver behandlet af personer, som arbejder på vegne af Yamaha, eller
andre parter, der er involveret i planlægningen og/eller udførelsen af bLU cRU Cup. Kun
godkendte personer vil have adgang til dine personlige oplysninger og kun af
nødvendighed og for de ovenfor beskrevne formål. Hvor det er påkrævet af gældende
lovgivning, har vi foretaget aftaler om behandling af oplysninger eller anden type aftale
om databeskyttelse med disse parter.
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Hvordan flytter vi dine personlige oplysninger udenfor EØS?

Det kan være, at vi flytter dine personlige oplysninger til en lokation udenfor det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Hvor det kræves af gældende
lovgivning, har vi truffet de nødvendige foranstaltninger for at legitimere flytningen af
dine personlige oplysninger til et land udenfor EØS, hvis det land ikke udbyder et
tilstrækkeligt niveau af datasikkerhed ifølge gældende databeskyttelseslovgivning,
såsom indgåelse af Standard Kontraktbestemmelser, som godkendt af EuropaKommissionen med parten. Du kan kontakte os, hvis du ønsker mere information om de
foranstaltninger, vi har truffet for at beskytte sådanne flytninger af dine personlige
oplysninger.
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Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?
Vi er fast besluttet på at sikre, at dine personlige oplysninger bliver opbevaret sikkert. For
at forhindre uautoriseret adgang eller afsløring, har vi istandsat passende fysiske,
tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte de oplysninger, vi samler og
behandler om dig.

10.1

For eksempel har vi taget følgende foranstaltninger:
Tekniske sikkerhedsforanstaltninger, truffet af os:
• Identifikation og autorisering.
• Adgangskontrol (logisk og fysisk sikkerhed og udstyrssikkerhed, f.eks.
sikkerhedsskab, dørmand, firewall, netværkssegmentering).
• Adgangsregistrering (teknisk kontrol af autorisationer (så begrænset som muligt)
og arkivering logfiler).
• Implementering af modforanstaltninger for ulovlig software (virusscannere,
intrusion detection-systemer, endpoint-sikkerhed, opdatering af software)
• Anvendelse af netværk og datakryptering
• Styring af tekniske svagheder (patch management).
• Back-ups for at beskytte tilgængelighed og adgang til personlige oplysninger.
• Automatisk sletning af udløbet data.
• Færre kørsler af databehandlings-aktiviteter på virksomhedsserverne og flere på
slutbrugerudstyr.
Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, truffet af os:
• Styring
af
adgangskontrol
(tildeling
af
ansvarsområder
indenfor
informationssikkerhed).
• Promovering af opmærksomhed på sikkerhed blandt nye og eksisterende
medarbejdere.
• Etablering af procedurer til regelmæssig test, vurdering og evaluering af
sikkerhedsforanstaltninger.
• Jævnlig kontrol af logfiler.
• Udvikling af procedure for håndtering af databrud og sikkerhedshændelser.
• Indgåelse af fortrolighedsbestemmelser og aftaler om databehandling.
• Vurdering af hvorvidt målsætninger kan opnås ved hjælp af færre personlige
oplysninger.
• Give adgang til personlige oplysninger til færre personer indenfor organisationen.
• Definere beslutningsprocessen og de underliggende overvejelser for hver
behandling.

10.2

Uagtet føromtalte, vær da venligst opmærksom på, at kommunikation over internettet,
inklusiv e-mail, ikke altid er sikkert. Yamaha er ikke ansvarlig for uautoriseret adgang eller
tab af personlige oplysninger, som er udenfor dens kontrol.
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Hvordan kan du tilgå og opdatere dine oplysninger?
Som registreret har du følgende rettigheder angående vores behandling af dine
personlige oplysninger, hvis og i den udstrækning det er gældende:
•
•
•

•
•
•
•

Retten til at tilgå dine personlige oplysninger.
Retten til at rette ukorrekte eller ukomplette personlige oplysninger om dig.
Retten til at tilbagetrække samtykke når som helst, uden at påvirke
lovmæssigheden i behandlingen på baggrund af samtykket før dets
tilbagetrækning.
Retten til at slette dine personlige oplysninger.
Retten til at protestere over behandlingen af dine personlige oplysninger.
Retten til at indskrænke behandlingen af dine personlige oplysninger.
Retten til dataportering af dine personlige oplysninger.

Du kan kontakte os i forbindelse med ovenstående rettigheder eller andre anliggende i
forbindelse med databeskyttelse, ved at benytte kontaktoplysningerne herunder. Vi
behandler din forespørgsel omhyggeligt og ifølge gældende regler for databeskyttelse.
Hvis du stadig ikke mener, at vi har håndteret din forespørgsel tilfredsstillende, eller du
har en klage, bedes du kontakte vores datasikringsmedarbejder (dpo@yamaha-motor.nl).
Du har også ret til at indgive en klage til datatilsynet. For at finde dit nationale datatilsyn,
bedes du se her for en liste over nationale datatilsyn EU.
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Vores kontaktoplysninger
Kontakt os venligst, hvis du har nogen spørgsmål eller forespørgsler til behandlingen
af dine personlige oplysninger ved hjælpe af nedenstående kontaktoplysninger. Du kan
kontakte os på dit modersmål, hvis det er et af de officielle sprog i EU.
Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 - 1119NC Schiphol-Rijk - Nederlandene
Hvis du ønsker at kontakte vores datasikringsmedarbejder: dpo@yamaha-motor.nl.

