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gezamenlijk genoemd Looptijden.nl

Privacy Informatie Looptijden.nl
Looptijden.nl is een product van MYLAPS. Met het aanmaken van een account op
Looptijden.nl gaan we een aantal gegevens van jou bijhouden. Je kunt altijd zelf beslissen
wat je wel (of juist niet) wilt delen. Door het toevoegen van persoonlijke gegevens via de
app en/of website ga je ermee akkoord dat wij deze ook opslaan (zodat je deze later zelf
kunt terugzien). Denk aan trainings- en wedstrijdinformatie, eventuele hartslagdata als je
met een hartslagmeter loopt, gps route informatie en informatie over je snelheid. Je kunt
zelf kiezen welke informatie je wel of juist niet wilt delen.
Speciale gezondheidsgegevens
Als onderdeel van je sportprestaties kun je er voor kiezen ook hartslag en/of andere
gezondheidsgegevens in je profiel op te slaan. Wij delen deze gegevens nooit met derden en
gebruiken ze enkel zodat jij je prestaties goed kunt analyseren. Je kunt wel zelf kiezen deze
gegevens te delen, mocht je dit willen.
Gebruik en delen van informatie
Standaard tonen we enkel je naam en wedstrijdgegevens. Trainingsgegevens staan
standaard privé, maar deze kun je zelf openbaar maken. Ook kun je ervoor kiezen je profiel
geheel onzichtbaar te maken voor anderen.
We delen bepaalde gegevens met geselecteerde partners van ons maar doen dat altijd
geheel geanonimiseerd en uitsluitend op geaggregeerd niveau. Gedeelde gegevens zijn dus
nooit tot jou als persoon terug te herleiden. Je kunt er zelf voor kiezen gegevens te delen via
sociale netwerken zoals Facebook en/of Twitter. Als je hiervoor kiest delen wij deze
gegevens (automatisch) met hen, wij hebben vervolgens geen controle meer over deze
gegevens. Je kunt dit ook zelf ten aller tijden stopzetten.
Bewaartermijn
We bewaren je gegevens totdat je zelf je profiel verwijderd omdat je altijd een break kunt
nemen en later terug kunt komen. Na verwijderen van je account bewaren we je gegevens
nog 1 maand voor het geval je je bedenkt.
Wil je meer informatie? Lees dan onze algemene Privacy Policy.
Heb je vragen? Stuur dan een email naar privacy@mylaps.com.

