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Privacy statement ‘Comité ter Bevordering van Fietstochten en Boslopen’   

 
Nummer Kamer van Koophandel:  KVK 41046064 RSIN 816668607 
Adres:     Quadenoord 6 6871 NG Renkum    
Telefoonnummer:   06-54697512 
E-mailadres:     info@cbfb.nl 
 
De privacy van vrijwilligers, sponsoren, deelnemers en bezoekers van de website 
De Stichting ‘Comité ter bevordering van Fietstochten en Boslopen’ (in dit document afgekort tot 
CBFB) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor 
haar activiteiten. Uiteraard worden persoonsgegevens van vrijwilligers (m/v), sponsoren, deelnemers 
(m/v)  en bezoekers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  
Daarom hebben wij onze organisatie zodanig ingericht dat de privacy gewaarborgd is en wordt in dit 
privacy-statement heldere en transparante informatie gegeven over de wijze waarop CBFB 
persoonsgegevens verwerkt van de deelnemers aan onze activiteiten, de bezoekers van onze 
website,  de sponsoren, en onze vrijwilligers.  
Hierbij houdt het CBFB zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder aan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Privacy-rechten 
Ieder heeft recht op inzage in de eigen persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering 
daarvan. Inzage in welke persoonsgegevens door CBFB zijn verwerkt is op te vragen bij info@cbfb.nl. 
CBFB behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.   
 
Waarvoor verwerkt CBFB persoonsgegevens 
CBFB verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van deelnemers uitsluitend om de deelname aan 
de activiteiten van CBFB te kunnen laten plaatsvinden. Leeftijd en geslacht zijn twee essentiële 
kenmerken die noodzakelijk zijn voor een juiste inschrijving. Voor statistische doeleinden worden 
geanonimiseerde historische deelnemersoverzichten gemaakt.  
 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
CBFB bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren 
waarvoor de gegevens zijn verkregen. Het uitgangspunt is daarbij dat persoonsgegevens niet langer 
dan 1 jaar na de einddatum van het evenement worden bewaard. In de financiële administratie 
worden de gegevens volgens de wettelijke termijn nog 7 jaar bewaard. Een uitzondering geldt als er 
sprake is van een geschil. CBFB zal de persoonsgegevens in haar belang bewaren ten einde nakoming 
van haar rechten te kunnen vorderen of adequaat verweer te kunnen voeren tegen claims. 
 
CBFB onderhoudt  een archief waarin beeldmateriaal, verslagen van vergaderingen en namen en 
contactgegevens van de CBFB-vrijwilligers worden opgeslagen. Van de ( ex-)vrijwilligers worden de 
contactgegevens opgenomen in het NTFU vrijwilligersregister zodat de betreffende personen 
geïnformeerd en opgeroepen kunnen worden. De (ex-)vrijwilligers worden van de opname in dit 
register op de hoogte gesteld en kunnen elk moment hun registratie beëindigen door dit aan te 
geven op info@cbfb.nl.  
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Beveiliging persoonsgegevens  
CBFB heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van 
persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Daartoe maakt CBFB gebruik van 
moderne technieken en regelmatige updates. De toegang tot de persoonsgegevens wordt 
gedocumenteerd en waar mogelijk geminimaliseerd.   

Foto’s en video’s 
Bij inschrijving voor een evenement accepteren de deelnemers het Reglement en 
deelnamevoorwaarden CBFB. Daarin geven de deelnemers expliciet goedkeuring dat tijdens het 
evenement gemaakt beeldmateriaal mag worden gebruikt voor de volgende doelen: online foto-
album van het evenement en voor verslag en promotie van het evenement op website, social media, 
e-mailnieuwsbrieven, posters, flyers en krantenartikelen . Deze goedkeuring kan ingetrokken worden 
op info@cbfb.nl. Waar mogelijk worden de beelden dan verwijderd.  
 
Social media  
Het CBFB maakt naast een eigen website ook gebruik van gangbare social media zoals Facebook, 
Twitter en Instagram. Het CBFB is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door 
andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Vragen 
of opmerkingen hieromtrent: info@cbfb.nl.  
 
Persoonsgegevens aan derden  
Het CBFB stelt geen persoonsgegevens ter beschikking aan derden. Voor de inschrijving van 
deelnemers werkt CBFB samen met partners waarmee een samenwerkingsovereenkomst afgesloten 
is.  
 
Websites van het CBFB en andere websites 
Van bezoekers aan onze website worden geen persoonsgegevens vastgelegd, alleen het aantal 
bezoekers. Op de websites van het CBFB, te weten www.cbfb.nl zijn een aantal links opgenomen 
naar andere websites. Het CBFB kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de 
omgang door die partijen met gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de 
opgenomen sites. 
 
Meldpunt kwetsbaarheden 
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in de systemen van CBFB? Help ons dan door deze 
kwetsbaarheid te melden. Zo kan CBFB samen met u de veiligheid en betrouwbaarheid van de 
systemen verbeteren. Dat kan ook op het genoemde emailadres. 
 
Wijzigingen  
Het CBFB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-statement. CBFB 
adviseert dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien 
het CBFB een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop het CBFB de 
persoonsgegevens verwerkt, dan zal CBFB dit kenbaar maken via een berichtgeving op de website.   
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E-mail 
Het CBFB verstuurt enkele weken voorafgaand aan de evenementen een nieuwsbrief aan de 
deelnemers van de vorige editie van de boslopen of toerfietstochten, die hebben aangegeven 
toezending van de Nieuwsbrief te willen. In een Nieuwsbrief wordt het evenement aangekondigd en 
eventuele bijzonderheden vermeld. De toestemming kan worden ingetrokken door afmelding via een 
link onderaan de nieuwsbrief (unsubscribe). 
 
Vragen 
Zijn er na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy-statement, dan deze richten aan: 
info@cbfb.nl.  
 
 


