Privacy Information MYLAPS Speedhive
URL & applications
Speedhive.mylaps.com
Speedhive iPhone app
Speedhive Android app
General description
On this platform (iPhone application, Android application and website) you will find (live) results
of events and practice events.
Event Results
The race results on this page contains (and nothing more than): name, start number, position in
the event, distance, time, category information and sometimes gender or age; when this is
necessary for categories in the results. The results are uploaded by the organization of the
specific event where you have participated in. Organization using this platform to inform the
participants efficient and quickly about their performance.
MYLAPS does not have influence in which data is uploaded to Speedhive and which details are
shared of an event. When you have questions regarding the content of the results, MYLAPS
recommend you kindly you contact the organization of the event where you have participated
in.
Practice Results
The results on the webpage contains (and nothing more than): transponder number and or
name, distance, time and location. The results are uploaded automatically by the organization of
the track.
The results can set to private in your MYLAPS account on speedhive.mylaps.com. In the mobile
applications only personal practice sessions are shown.
Live Timing
Live Timing Speedhive can also show live updates of an event. This means that your name and other
information of you which is known by the organization can be shared to Speedhive website or
mobile application. For more information about this MYLAPS recommend you kindly you contact the
organization of the event where you have participated in. This data is only visible for 48 hours. After
that, the data is not visible or retrievable anymore.
Account
It could be possible that you have an MYLAPS-account. In this account, data is stored like
address fields, because you might have bought a MYLAPS product in the past. These details are
stored in your account and are not publicly visible and can edited in your account.
Within Speedhive it is possible to add different data fields to your account like your avatar
picture and YouTube video’s. With your account you can connect to other racers and fans. Your
account with your avatar picture, name, event results, video’s and your connections are publicly
visible. In case you do not want this, it is possible to set your profile to private.

When your profile is set to private only your name and avatar picture (default standard picture)
is shown.
In the mobile applications you can receive push notifications when there are updates about:
- When you or your connections’ results have been published
- When you or your connection is starting to race
- When you have new connection
In case you do not want to receive these messages, you disable this in the Speedhive app.
Data usage and distribution
MYLAPS can share Event and Practice results with third parties. It is also possible that
information in anonymous form can be used for statistical purposes.
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 dit platform (iPhone- & Android app en de website) staan (live) uitslagen van evenementen
en trainingen.
Evenement Resultaten
De uitslagen op deze pagina bevatten (en niet meer dan) naam, startnummer, positie in het
evenement, afstand, tijd, categorie informatie en soms ook geslacht en leeftijd; als dit nodig is
voor een indeling in categorieën. De uitslagen worden geüpload door de organisatoren van de
betreffende evenement of training, waaraan u heeft meegedaan. De organisatoren gebruiken
dit platform om snel en efficiënt alle deelnemers over hun prestaties te informeren.
MYLAPS heeft geen invloed op het uploaden en de mate van detail van de uitslagen van
evenement.
Indien u vragen of opmerkingen heeft over het de resultaten pagina verzoekt MYLAPS u
vriendelijk om contact op te nemen met de organisator van het evenement waaraan u heeft
deelgenomen.
Trainingsresultaten
De uitslagen op deze pagina bevatten (en niet meer dan), transpondernummer- of naam,
afstand en tijd. De resultaten worden automatisch geüpload door de organisatie.
Deze resultaten zijn af te schermen op de website door in je account (zie hieronder) aan te
geven deze niet te delen op Speedhive. In de mobiele applicaties worden alleen persoonlijke
trainingsresultaten getoond.
Live Timing
Verder kan Speedhive live verslag doen van een evenement. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat
jouw naam en andere informatie die een organisator van u heeft gedeeld kan worden. Hiervoor
geldt dat wij u vriendelijk verzoeken om contact op te nemen met de organisator van het
evenement waaraan u ingeschreven heeft. Deze data is alleen zichtbaar voor 48 uur, daarna is
niet meer zichtbaar of bereikbaar.
Account
Daarnaast kan het zijn dat je een MYLAPS-account hebt. In dat account kunnen o.a.
adresgegevens van je zitten, omdat je ooit een product gekocht hebt bij MYLAPS. Deze gegevens
zijn zichtbaar in jouw profiel en worden niet openbaar gemaakt en kunnen in je account
aangepast worden.
Binnen Speedhive platform is het verder mogelijk om andere gegevens aan je profiel te
koppelen zoals een profielfoto en video´s die geüpload zijn via YouTube. Met jouw profiel

kan je connecties aangaan met andere racers en toeschouwers. Jouw profiel wordt binnen
Speedhive getoond, waarin je naam, profielfoto, evenement resultaten, video´s en je connecties
getoond worden. Indien je dit niet wilt, is het mogelijk om dit af te schermen. Binnen jouw
profiel kan je dit aangeven en wordt alleen naam en profielfoto (die standaard leeg is) getoond
vanuit een resultaat.
Daarnaast worden er notificaties naar je gestuurd in de apps wanneer er updates zijn over o.a.:
- Wanneer er resultaten gepubliceerd zijn van jezelf of je connecties
- Wanneer jij of een connectie gestart is met racen
- Wanneer jij een nieuwe connectie hebt
Wanneer je geen prijs stelt op notificaties is het mogelijk dit in de Speedhive App uit te
schakelen.
Data gebruik en distributie
MYLAPS kan Evenement en Training uitslagen delen aan derden. Daarnaast is het mogelijk dat
de informatie in 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.

