Supporting the new racing generation

BIJLAGE 5
Privacyverklaring
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 Coureurs 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 privacybeleid 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. Ruiters: kinderen van 14 - 20 jaar die deelnemen aan de "Cup".
II. Wettelijke voogden: ouders en / of wettelijke vertegenwoordigers van de beCoureur.
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.
2.
3.
4.
5.

(Andere) ruiters of (Andere) wettelijke voogden.
Zakelijke partners / contacten van Yamaha die betrokken zijn bij de "Cup".
Door Yamaha ingeschakelde derden in het kader van de “Cup”.
Andere partijen die betrokken zijn bij de “Cup”.
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 Renner 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.

Category of personal data

Related purpose for processing
(refers to numbers in section 3)
Riders

Legal
Guardians

Other
parties

Full name

1-2, 5-6, 8-10

1-9

2-9

Postal address (work and/or private)

1-2, 5-6, 8-9

X

2-3, 5-9

Email address

X

1-3, 5-9

2-3, 5-9

Mobile phone number

X

1-6, 8-9

2-6, 8-9

Job title and other work details

X

X

2-9

Age

1-2, 5-6, 8-9

X

X

Type of identification document

X

1-2, 8-9

X
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Nationality and spoken language

1-2, 5-6, 8-9

X

X

Race number

1-2, 5-6, 8-9

X

X

Clothing/riding gear sizes

1-2, 5-6, 8-9

X

X

Whether the Rider is fully licensed in his 1-2, 5-6, 8-9
national federation and is racing with a for a
championship in a European country

X

X

The performance of the Rider during the 1-2, 5-6, 8-10
event

X

X

Information on the Rider's Legal Guardian

1-2, 5-6, 8-9

X

X

Information on the Legal Guardian's Rider

X

1-9

X

1-9

2-9

Other information provided by the data 1-2, 5-6, 8-9
subject in communications with Yamaha
6. Juridische grond voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als dit is toegestaan op grond van een van de
wettelijke verwerkingsgronden. In het kader van de "Cup" baseren we ons op een 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 Coureurs.
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 Coureurs 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 Renner 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 2022 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-toknow-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 email, 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.

1) Naam en handtekening Coureur:

2) Handtekening ouder / voogd:

3) Handtekening ouder / voogd:
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