In deze privacyverklaring van Waterloper verhalenwedstrijd staat wat er met je persoonsgegevens
gebeurt nadat je hebt deelgenomen en waarvoor ze worden opgevraagd. Met het deelnemen aan
“Waterloper” geef je toestemming om deze gegevens tijdelijk te bewaren.
We l k e ge ge v en s worde n ge v raag d e n be waar d?
1. Je naam/pseudoniem
2. Je e-mail adres
3. Je geboortedatum
Ze worden bewaard in beveiligde documenten en servers.
Je naam is nodig, zodat we alle prijzen correct uit kunnen reiken in alle edities.
Je e-mail adres is nodig omdat we met je moeten kunnen communiceren.
Je geboortedatum is nodig om te bepalen of je in aanmerking komt voor bijvoorbeeld de
“eerste druppelprijzen”. Daarnaast is je geboortedatum nodig om te kunnen zien of je (als je
jonger bent dan 18) dit doet met instemming van je ouders. Buiten dat is het een extra
controle op juistheid van persoon. Immers: er kunnen twee deelnemers meedoen die
bijvoorbeeld “A. de Vries” heten. De geboortedatum kan ze dan uit elkaar houden en een juiste
uitreiking van de prijzen garanderen.
4. Bankrekeningnummer: dit wordt alleen gevraagd als je een geldprijs hebt gewonnen en
niet bij de prijsuitreiking aanwezig bent geweest of in geval van restitutie i.v.m. een
datalek.
5. Je adres wordt alleen gevraagd als je een prijs hebt gewonnen, anders dan een geldprijs
en niet bij de prijsuitreiking aanwezig bent geweest. Het adres wordt 1 jaar naar
verzending van de oorkonde, certificaat of trofee vernietigd.
Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens?
Dat is de organisator. De procedures zijn vastgelegd in een draaiboek dat door organisator
en/of toeziend organisator worden beheerd en uitgevoerd.
Wat gebeurt er bij een datalek?
Als het onverhoopt mocht gebeuren dat er een lek in de database komt, dan is de organisator
verplicht binnen 72 uur de volgende acties te ondernemen:
1. Het melden van het lek bij de autoriteiten
2. Laten dichten van het lek
3. Deelnemers en juryleden informeren
4. De wedstrijd ongeldig verklaren
5. Terugstorten van deelnemersgelden
6. Contact zoeken met sponsoren
7. Zo snel mogelijk een nieuwe wedstrijd uitschrijven
De procedures hiervan staan uitgeschreven in het draaiboek
Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard en waarom?
Je naam: tot het einde van de laatste editie van Waterloper. Dit doen we omdat we dan na
kunnen gaan of je reeds eerder hebt deelgenomen. Dit kan van belang zijn voor diverse
prijzen. Zie hiervoor de reglementen.
Je geboortedatum: tot het einde van de laatste editie van Waterloper. Dit doen we omdat we
dan na kunnen gaan of je reeds eerder hebt deelgenomen. Dit kan van belang zijn voor divers e
prijzen. Zie hiervoor de reglementen.
Je e-mailadres: wordt vernietigd 1 jaar na je laatste deelname aan Waterloper. Dit doen we
omdat we eventueel nog met je moeten communiceren over wedstrijdverloop en prijzen.
Je e-mailadres wordt niet gebruikt voor nieuwsbrieven of reclame.
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Je bankrekeningnummer: een maand na het eventueel overmaken van geld van Waterloper
naar jou wordt het nummer vernietigd in de database/mail.
Foto’s: Het is mogelijk dat bij de prijsuitreiking foto’s of video’s worden gemaakt. Met het
bijwonen van de prijsuitreiking geef je in principe toestemming om deze foto’s/video’s te maken
en te publiceren daarvan op de website van Waterloper en social media van Waterloper. Ze
worden nergens anders gepubliceerd noch doorverkocht.
Je hebt altijd het recht om dit te weigeren. Geef in dat geval voorafgaand aan de prijsuitreiking
aan de fotograaf en organisator door dat je niet gefotografeerd/gefilmd wilt worden. We zullen
je dan buiten beeld houden of onherkenbaar maken.
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