Privacy Information MYLAPS EventKit
URL
www.eventkit.mylaps.com
General description
On this webpage you can subscribe for several events and you can find the results of these
events.
Your personal data will only be used to create event results of the event that your
subscribed for. With the use of your subscription info and the time registrations during the
event an individual result is created and from there on a complete event result.
The following info is part of these results: Name, Bib number, Position in the race, Distance,
Time and gender. Results are published by the organizers of the event that you subscribed
for. The organizers use this webpage to be able to publish results and inform competitors in
a fast and efficient way about their results.
Data usage and distribution
MYLAPS will not use your personal data for different purposes than to subscribe for an
event or for creating an event result. MYLAPS does not actively distribute your data. It is
possible that the event (results) data is anonymously is used for statistics.
Retention period
MYLAPS keep the data as long as the event organizer wants us to keep it. Keeping the data
for a long time is often preferred by the organizer and by the athlete to build up a history.
You can have your name and other personally retrievable data removed; from that moment
on you can no longer be found. The anonymous information shall only be used for statistical
purposes.
Contact
In case you have any question about your subscription or the results on this webpage,
MYLAPS kindly requests you to contact the event organizer of the event that you joined.
Need more info? Please check our general Privacy Policy.
In case of doubt, you can also send an email to privacy@mylaps.com.
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Beschrijving
Op deze webpagina kunt u zich inschrijven voor deelname aan diverse evenementen en vind
de uitslagen van deze evenementen.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het bepalen van de uitslag van het
evenement waar u aan deelneemt. Met uw inschrijving en de tijdregistratie tijdens het
evenement wordt uw individuele berekend om zodoende een uitslag voor de wedstrijd te
bepalen.
Deze uitslagen bevatten (en niet meer dan) naam, startnummer, positie in het evenement,
afstand, tijd, en soms ook geslacht en leeftijd. De uitslagen worden gepubliceerd door de
organisatoren van de betreffende evenement, waaraan u heeft meegedaan. De
organisatoren gebruiken deze webpagina om snel en efficiënt alle deelnemers over hun
prestaties te informeren.
Data gebruik en distributie
Mylaps gebruikt uw inschrijf gegevens en de uitslagen niet voor andere doeleinden. Mylaps
distribueert deze niet actief verder. Het is mogelijk dat de informatie in (uitsluitend)
anonieme vorm gebruikt wordt voor statistieken.
Bewaartermijn
Mylaps bewaart deze gegevens net zo lang als de organisator dit wil. Een lange bewaartijd is
veelal gewenst, ook door de deelnemers, om historische gegevens op te kunnen bouwen.
Het is mogelijk om uw naam en andere identificeerbare gegevens te laten verwijderen; u
bent daarna onvindbaar. De anonieme gegevens worden alleen nog voor statistische
gegevens gebruikt.
Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft over uw inschrijving of de uitslagen op deze
webpagina, verzoekt Mylaps u vriendelijk om contract op te nemen met het evenement
waaraan u heeft meegedaan.
Voor meer informatie, ga naar www.mylaps.com/privacypolicy
U kunt ook contact opnemen via het mail adres privacy@mylaps.com

