Privacy Information MYLAPS Registration
URL
registration.mylaps.com/eventname
General description
The purpose of this website is to register for events. During the registration process the
following information will be requested: name, address, email, gender and birthdate.
Besides that, it could be possible that an organization needs additional information. MYLAPS
does not have any influence in asking out of this additional information.
After the registration process there will be automatically an MYLAPS account generated.
This account makes it possible to change or make edits in your registration like transfer your
registration or switch to a different distance. It is up the organization of the event if those
functionalities are available and until when. However, at any time you can make changes in
your personal MYLAPS account. Your MYLAPS account is connected to your email and makes
registration process easier the next time you want to register for an event.
Data usage and distribution
MYLAPS does not use your personal data not for any other reason and doesn’t distribute
your data not to any other party. It is possible that information in anonymous form can be
used for statistical purposes only.
Rentention
MYLAPS keeps the data as long as the organization requests. This is preferred for both
organization and participant to build up historical information. On request (via
privacy@mylaps.com) this can be deleted.
Cookies
MYLAPS uses cookies when you visit the website. For more information about the goal and
purpose of cookies, please visit: www.mylaps.com/cookiepolicy.
Contact
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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Algemene omschrijving
Op deze webpagina kunt u zich inschrijven voor een evenement. Tijdens het inschrijfproces
worden onder andere uw naam, adresgegevens, email, geslacht en leeftijd gevraagd.
Daarnaast kan het zijn dat de organisatie nog aanvullende gegevens nodig heeft t.b.v. de
organisatie van het evenement. MYLAPS heeft geen invloed op het uitvragen van deze
(extra) informatie.
Bij het inschrijven wordt er een MYLAPS-account aangemaakt wat het mogelijk maakt om
na de inschrijving gegevens te wijzigen of bijvoorbeeld uw registratie over te dragen. Of en
wanneer deze opties actief zijn is een keuze van de organisator van het evenement. U kunt
echter te allen tijde uw gegevens wijzigen in uw profiel. Het MYLAPS-account is gekoppeld
aan uw emailadres en maakt en versoepeld het inschrijven voor de volgende keren, zodat u
gegeven niet nogmaals hoeft in voeren.
Data gebruik en distributie
MYLAPS gebruikt de gegevens 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.
Op aanvraag (via privacy@mylaps.com) is dit aan te passen.
Cookies
Bij het bezoeken van deze pagina plaatst MYLAPS cookies. Voor een gedetailleerd overzicht
van het doel en gebruik van cookies, zie www.mylaps.com/cookiepolicy
Contact
Meer informatie nodig? Bekijk onze Privacy Policy.
Indien je twijfelt, kan je altijd een e-mail sturen naar privacy@mylaps.com.

