
PRIVACY VERKLARING Racecracks B.V. 

Hier kun je het nieuwe privacy beleid lezen van Racecracks B.V. dat op 25 mei 2018 van kracht wordt. 

I. Privacy 

Racecracks B.V. is de handelsnaam van Circuit organisatie Racecracks. 

Racecracks B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van de website www.racecracks.nl en haar klanten en zorgt ervoor dat de 

persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. 

De bescherming van de privacy is belangrijk bij het verwerken van de persoonlijke gegevens, hieraan besteden wij speciale aandacht. 

Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

De persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Overeenkomsten met andere partijen worden alleen aangegaan als zij 

kunnen bevestigen zich aan de wettelijke bepalingen te zullen houden. 

We willen je helpen dingen te ontdekken en te doen die je leuk vindt. Om dat te kunnen doen, laten we je gepersonaliseerde inhoud en 

advertenties zien waarvan we denken dat je ze leuk zult vinden, aan de hand van informatie die we verzamelen via jou en derde partijen. 

We gebruiken die informatie alleen als daar een gerechtvaardigde grondslag voor bestaat.  

We hebben dit privacy beleid geschreven om je uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we die informatie gebruiken en welke 

keuzes je hebt. Omdat we een bedrijf zijn dat op het internet actief is, kan een deel van de informatie wat technisch zijn. We doen onze 

best om het zo helder en eenvoudig mogelijk uit te leggen. Vragen en opmerkingen over dit beleid zijn altijd welkom. 

We verzamelen ook technische informatie als je de site van Racecracks gebruikt: Apparaat gegevens. Naast logboekgegevens verzamelen 

we ook informatie over het apparaat waarmee je Racecracks gebruikt, waaronder het apparaat type, het besturingssysteem, instellingen, 

unieke apparaat nummers en informatie over crashes waardoor we kunnen begrijpen waarom iets niet werkt. Wat voor informatie we 

verzamelen hangt vaak af van welk type apparaat je gebruikt en de instellingen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende typen informatie 

beschikbaar als je een pc of Mac, of een iPhone of Android-apparaat gebruikt. Lees het beleid van de maker van je apparaat of de 

softwareleverancier, voor meer informatie over welke informatie je apparaat met ons deelt. 

 

II.Doeleinden voor het verwerken van persoonlijke gegevens 

Racecracks verzamelt gegevens van klanten ten behoeve van de bij Racecracks gekochte plekken tijdens de circuitdag(en), maar ook om 

haar klanten te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot de evenementen. 

Verder verzamelt Racecracks gegevens ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar 

(potentiële) klanten of voor het verbeteren van de diensten en producten. 

Racecracks gebruikt de gegevens voor het verkrijgen van managementinformatie, de ontwikkeling van producten en diensten, het bepalen 

van de (algemene) strategie of andere activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. 

Tenslotte gebruikt Racecracks de gegevens voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen. 

Door het aangaan van een overeenkomst met Racecracks geeft de klant Racecracks toestemming voor de verwerking van de persoonlijke 

gegevens (binnen Racecracks) zoals hier boven beschreven. 

 

Deelnemer schrijft zicht in via www.racecracks.nl voor een circuitdag. Eigenaar Ferry van Rijn is het aanspreekpunt voor alle vragen 

gedurende het jaar en is tijdens alle circuitdagen aanwezig. 

Ferry van Rijn is te bereiken via telefoonnummer: +31614437410 en E-mail adres: info@racecracks.nl  

Adres: Murraijstraat 3, 2291 PZ Wateringen (Nederland) 

Gegevens die wij vragen bij een inschrijving: 

Persoonlijk informatie  

 Email adres 

 Voornaam 

 Tussenvoegsel 

 Achternaam 

 Geboortedatum 

 Adres 

http://www.racecracks.nl/
mailto:info@racecracks.nl


 Postcode 

 Woonplaats 

 Telefoonnummer 

  

Motor gegevens  

 Merk en type Motor 

 Rijbewijsnummer 

  

Bij ongeval waarschuwen  

 Voornaam 

 Achternaam 

 Telefoonnummer 

De door de deelnemers aangeleverde persoonlijke informatie zoals naam en adres die noodzakelijk zijn voor de inschrijving voor een 

circuittraining wordt zorgvuldig bewaard via de goed beveiligde website van Racecracks B.V. en zal niet op aanvraag gedeeld worden met 

anderen binnen of buiten de EU. Racecracks B.V. vraagt aan de deelnemers via het digitale inschrijfformulier alleen de noodzakelijke 

gegevens die nodig zijn voor een correcte inschrijving zodat Racecracks B.V. weet met wie zij te maken heeft. Zonder deze gegevens is 

deelnemen aan een circuittraining bij Racecracks B.V. niet mogelijk. De gegevens kunnen door Ferry van Rijn en Rutger van Hagen ingezien 

worden. Voor de rest heeft niemand toegang tot de persoonsgegevens.  

Daarnaast staan de opties altijd uit en kan de deelnemer deze aanvinken indien men dit wenst.  

Enkel plaatst Racecracks B.V. de naam van de deelnemer op de website van www.ontime.bike en plaatst Racecracks een foto van de 

deelnemer op Facebook met een eventuele tag erbij. De deelnemer kan aan Racecracks doorgeven als zij dit niet wil. Racecracks zal hier 

gehoor aan geven en dit uitvoeren zoals de deelnemer wenst. 

III. E-mail 

Bij het plaatsen van een bestelling via de website vult de klant zelf zijn gegevens in op een speciaal elektronisch formulier. Daarnaast 

bestaat de mogelijkheid om zich aan te melden voor andere diensten zoals het ontvangen van nieuwsbrieven of email alerts. 

IV. Bewaren gegevens 

Racecracks bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit geldt niet voor klanten die hebben aangegeven reclame via e-mail te willen 

ontvangen. De gegevens van deze klanten worden bewaard totdat zij zich eventueel afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend 

gebruikt voor statistische doeleinden. 

Racecracks zal de adres en persoonsgegevens van betrokkene niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor een juiste bedrijfsvoering.  

De betrokkene heeft het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken. 

Betrokkene kan een klacht kan indienen bij de relevante privacy toezichthouder. 

Racecracks B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en besluiten neemt Racecracks B.V. ook 

niet door middel van geautomatiseerde besluitvorming.  

Racecracks B.V. krijgt enkel voor de evenementen op circuit Lelystad de namen door die bij de andere organisatie: Motor Versnel hebben 

ingeschreven. Racecracks B.V. zal hier echter niets mee doen en enkel de namen zal tijdens het evenement gebruikt worden om de 

deelnemers persoonlijk aan te spreken en een groepsindeling te kunnen maken. Op geen enkele wijze komen deze namen van Motor 

Versnel via Racecracks B.V.  op internet te staan en deze namen zijn niet afkomstig van openbare bronnen maar zijn verkregen doordat zij 

zich per E-Mail bij Motor Versnel hebben opgegeven.    

V. Beveiliging 

Racecracks heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen 

tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden. 

VI. Verzet 

Een klant kan tegen de verwerking van persoonsgegevens voor Direct Marketing doeleinden of andere commerciële doeleinden schriftelijk 

verzet aantekenen bij Racecracks. Op eerste verzoek van een klant zal Racecracks deze verwerking (inclusief verwerking door derden) van 

persoonsgegevens onmiddellijk kosteloos (laten) beëindigen. 

http://www.ontime.bike/


VII. Wijzigingen 

Het reglement met betrekking tot Privacy & Veiligheid kan worden aangepast. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van 

publicatie op de website van Racecracks. 

VIII. Contact 

Indien u nog vragen heeft met betrekking tot Privacy & Veligheid, neem dan contact op met de het Racecracks. 


