Privacy Informatie MYLAPS Event Timing Resultaten
URL
http://nl.mylaps.com/evenementen/uitslagen/
Algemene omschrijving
Op deze internetpagina toont MYLAPS uitslagen van (hardloop) evenementen waarvoor
MYLAPS tijdregistratie heeft verzorgd, in opdracht van een evenement organisator. Bij
deelname en inschrijving aan het evenement bent u er bij de evenement organisator mee
akkoord gegaan dat uw tijd wordt opgenomen in de uitslagen, zodat er klassementen
opgemaakt kunnen worden voor alle deelnemers. Tijdens het evenement is het niet
mogelijk om specifieke individuele resultaten te verwijderen, maar is er wel de mogelijkheid
om u anoniem op te nemen in deze uitslagen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem
dan contact op met de evenement organisatie van het evenement, waar u aan meedoet.
Data
Wij verwerken en bewaren data volgens de afspraken met de evenement organisatoren.
Deze data omvat niet meer dan naam, woonplaats, startnummer, uitslag van de wedstrijd
en de gerealiseerde tijd (soms per onderdeel). In een aantal gevallen is de uitslag door de
evenement organisator gesplitst in een categorie, bijvoorbeeld naar geslacht of leeftijd. Als
u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de evenement organisator van
desbetreffende evenement.
Gebruik en verspreiding van data
MYLAPS gebruikt 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
Evenement resultaten hebben, vanwege hun aard, een historische waarde. Daarom zullen
wij resultaten bewaren en publiceren voor een onbepaalde tijd. Wilt u dit wijzigen dan
wordt aangeraden om contact op te nemen met desbetreffende evenement organisatie of
via privacy@mylaps.com
Contact
Mocht u nog andere vragen of andere opmerkingen hebben over uw resultaten, dan raadt
MYLAPS u aan om rechtstreeks contact op te nemen met de evenement organisatie.
Meer informatie? Bekijk dan onze algemene Privacy Voorwaarden
Bij eventueel opmerkingen of vragen, kunt u ook contact opnemen via privacy@mylaps.com

