Privacy Statem ent Stichting GO4media
Organisatie
Het project ‘Beweeg mee met Lint-Wurmpie!’ en de Lint-Wurmpie Run zijn projecten van stichting GO4Media, statutair gevestigd
te; Pastoor Boelenslaan 6, 3454AB De Meern, KvK 30215916. In 2010 is stichting GO4media door de gemeente Utrecht gevraagd of
haar succesvolle media-educatie projecten ook toegepast kunnen worden om sociale cohesie en participatie door sport en
beweging te versterken in de wijken De Meern, VLeuten en Leidsche Rijn. Hieruit zijn het project ‘Beweeg mee met LintWurmpie!’ en de Lint-Wurmpie Run ontstaan.
Wat is de doelstelling van Lint-Wurmpie?
'Beweeg mee met Lint-Wurmpie!' is begin 2011 opgezet om kinderen meer te laten bewegen, omdat het gezond en leuk is!
Helaas is het niet voor iedereen weggelegd om bijvoorbeeld te hockeyen, voetballen of tennissen. Er is een wachtlijst, het is te
duur, of te ver weg. Maar er zijn andere sporten die net zo leuk zijn. Maar ook andere manieren om te bewegen! Lint-Wurmpie, de
mascotte van het project, laat je zien wat er allemaal te doen is in je wijk en daaromheen!
Privacy
In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens en heeft betrekking op het gebruik
van persoonsgegevens van deelnemers van het evenement Lint-Wurmpie Run en activiteiten van Lint-Wurmpie. Wij respecteren
de privacy van onze deelnemers, wij zullen er alles aan doen om de persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen volgens
de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf de start in 2011 gebruiken wij ons persoonsbestand voor het verspreiden van
informatie vanuit Lint-Wurmpie, zoals de Lint-Wurmpie Nieuwsbrief. Indien men hiertegen bezwaar heeft, dan kan men dit
schriftelijk kenbaar maken bij Stichting GO4Media. Persoonsgegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de
deelnemer niet gedeeld of doorgespeeld aan derden. Dit privacy statement is niet van toepassing op de websites van derden
waarnaar de organisatie op de website haar mailings een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze derden de
betreffende websites.
Portretrecht deelnemers aan Lint-Wurmpie (Run en activiteiten)
De deelnemer gaat akkoord dat Stichting GO4Media eventueel gebruik maakt van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video e.d.
voor promotionele doeleinden van Lint-Wurmpie.
Welke persoonsgegevens gebruikt Lint-Wurmpie?
Bij inschrijving voor een evenement kan de deelnemer om relevante persoonsgegevens, zoals naam, leeftijd (e-mail)adres,
bankrek.nr en telefoonnummer, worden gevraagd. Voor de Lint-Wurmpie Run gebeurt dit in samenwerking met onze partner:
stichting Leidsche Rijn Sportief, via inschrijven.nl, die een zeer strikt privacybeleid voert: inschrijven.nl. Onze nieuwsbrief wordt
gegenereerd vanuit onze website lint-wurmpie.nl, die gehost wordt door Ziber. Ook deze partij deelt geen privacygevoelige data.
privacybeleid Ziber
Waar worden je persoonsgegevens voor gebruikt?
Wij gebruiken de gegevens in eerste instantie om de inschrijvingen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en (oud)deelnemers te
informeren over activiteiten en doelstelling-gerelateerde onderwerpen.
Meer specifiek kunnen wij relevante persoonsgegevens verzamelen en gebruiken:
• Om (potentiele) deelnemers van de Run en andere activiteiten, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, op de hoogte te brengen
van updates en wijzigingen in het programma;
• om snel actie te kunnen ondernemen als de ouders van een deelnemend kind bereikt moeten worden;
• ten behoeve van het uitgeven van gepersonaliseerde startnummers aan de juiste persoon;
• om (eventueel) restitutie van inschrijfgeld te storten aan de juiste persoon.
De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. Wij zullen niet zonder de
uitdrukkelijke toestemming van de deelnemers gegevens aan derden verstrekken. Onderaan elke nieuwsbrief die je van ons
ontvangt, heb je de mogelijkheid om je daarvoor af te melden. Als je je afmeldt, zul je geen nieuwsbrieven met informatie meer
ontvangen. Eventuele backups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door ons ten behoeve van het optimaal
functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.
Sociale netwerken
Op de website staan knoppen die zijn gekoppeld aan sociale netwerken zoals Twitter, Instagram, Youtube en Facebook. Via de
knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. De betreffende sociale netwerken zijn verantwoordelijk voor
het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt. Hiervoor zijn privacyverklaringen van de
betreffende sociale netwerken van toepassing.

Inzage en correctie
Bezoekers kunnen de organisatie via het e-mailadres debbie@go4media.nl schriftelijk verzoeken om inzage in, correctie en/of
verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele correcties worden verwerkt. De bezoeker dient
er voor te zorgen dat de organisatie over de juiste persoonsgegevens beschikt.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De bezoekers worden geadviseerd om
met regelmaat het privacybeleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zullen wij de
deelnemers hiervan duidelijk op de hoogte brengen. Indien je na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen en/of
opmerkingen hebt, laat het ons dan weten via debbie@go4media.nl

