
PRIVACY STATEMENT AVONDVIERDAAGSE MONTFOORT 
 

Algemeen 
Uw privacy is van het grootste belang voor de Avondvierdaagse Montfoort. Als we uw gegevens 
verwerken doen we dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) en overige wet- en regelgeving die uw persoonsgegevens beschermen. Het bestuur van de 
Avondvierdaagse Montfoort, met adres: Riek Kuipersstraat 17, 3417 CP Montfoort is  
verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en heeft inzage in deze gegevens. 
 
Welke persoonsgegevens worden verzameld van de deelnemers/bestuur/verkeersregelaars en 
overige vrijwilligers.  
Van de individuele wandelaars worden de navolgende persoonsgegevens opgenomen in de 
administratie van de Avondvierdaagse Montfoort. 
-naam, huisadres, postcode en woonplaats, geboortedatum, emailadres (facultatief), 
telefoonnummer (facultatief),het aantal keer dat is deelgenomen aan de avondvierdaagse en de te 
lopen afstand. 
 
Van de groepen worden de navolgende persoonsgegevens opgenomen in de administratie van de 
Avondvierdaagse Montfoort. 
-naam van de groep/vereniging, adres van de groep/vereniging, postcode en woonplaats van de 
groep/vereniging, emailadres van de groep/vereniging, telefoonnummer van de groep/vereniging. 
Van de wandelaars worden de naam, geboortedatum, het aantal keer dat is deelgenomen aan de 
avondvierdaagse en de te lopen afstand opgenomen in de administratie. 
 
Van het bestuur, verkeersregelaars en overige vrijwilligers worden de navolgende persoonsgegevens 
opgenomen in de administratie van de Avondvierdaagse Montfoort. 
-naam, huisadres, postcode en woonplaats, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer. 
 
Voor welke doeleinden gebruikt de Avondvierdaagse uw gegevens. 
-De gegevens van de individuele wandelaars en groepen worden gebruikt om bij twijfel na te kunnen 
kijken voor de hoeveelste keer men meeloopt en  voor de bijbehorende collectieve WA verzekering 
via De Sticht Gooise Wandelsport Bond (hierna SGWB). De  gegevens worden 7 jaar bewaard. 
 
-De gegevens van de verkeersregelaars worden gebruikt voor het afleggen van het verkeersexamen 
bij de Stichting Verkeersregelaars Nederland, voor de aanvraag van de evenementenvergunning bij 
de gemeente en voor de bijbehorende collectieve WA verzekering via de SGWB . 
 
-De gegevens van het bestuur worden gebruikt voor de aanvraag van de evenementenvergunning bij 
de gemeente, voor de bijbehorende collectieve WA verzekering via de SGWB, voor het lidmaatschap 
van de SGWB en voor het in Montfoort rond te brengen avondvierdaagse boekje. 
 
-De gegevens van de overige vrijwilligers worden gebruikt voor de aanvraag van de 
evenementenvergunning bij de gemeente en voor de bijbehorende collectieve WA verzekering via de 
SGWB. 
 
Aan wie worden uw gegevens verstrekt. 
-De Avondvierdaagse Montfoort verstrekt de  gegevens van de individuele wandelaars en groepen 
niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij: 
* Wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of rechterlijke uitspraak. 
* U hier specifiek toestemming voor heeft gegeven. 
 



-De Avondvierdaagse Montfoort verstrekt de  gegevens van de verkeersregelaars aan de Stichting 
Verkeersregelaars Nederland, aan de Gemeente Montfoort en aan de SGWB. 
Naast bovengenoemde organisaties, verstrekt de Avondvierdaagse Montfoort uw gegevens niet 
zonder uw toestemming aan derden, tenzij: 
* Wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of rechterlijke uitspraak. 
* U hier specifiek toestemming voor heeft gegeven. 
 
-De Avondvierdaagse Montfoort verstrekt de  gegevens van de bestuursleden aan de Gemeente 
Montfoort en aan de SGWB. 
Naast bovengenoemde organisaties, verstrekt de Avondvierdaagse Montfoort uw gegevens niet 
zonder uw toestemming aan derden, tenzij: 
* Wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of rechterlijke uitspraak. 
* U hier specifiek toestemming voor heeft gegeven. 
 
-De Avondvierdaagse Montfoort verstrekt de  gegevens van de overige vrijwilligers aan de Gemeente 
Montfoort en aan de SGWB. 
Naast bovengenoemde organisaties, verstrekt de Avondvierdaagse Montfoort uw gegevens niet 
zonder uw toestemming aan derden, tenzij: 
* Wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of rechterlijke uitspraak. 
* U hier specifiek toestemming voor heeft gegeven. 
 
Beveiliging 
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische 
maatregelen getroffen. 
 
Wijzingen 
De Avondvierdaagse Montfoort kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen de 
aangepaste versie publiceren via onze website www.a4dmontfoort.nl 
 
Vragen 
Bij vragen kunt u een email sturen aan A4dMontfoort@gmail.com. Wilt u uw gegevens corrigeren of 
inzage in deze of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door de Avondvierdaagse 
Montfoort dan kunt u een email sturen naar: A4dMontfoort@gmail.com. 
 
Publiceren van foto’s 
Op de website staan foto’s waar in het verleden geen bezwaar tegen gemaakt is. De 
Avondvierdaagse Montfoort zal op haar website vanaf april 2018 geen foto’s meer plaatsen waar 
personen op herkenbaar zijn.  
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