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Inleiding 
De Stichting Tulpenrallye, gevestigd aan de Vossenlaan 22, 3735KN Bosch en Duin, hierna 

“Tulpenrallye”, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in deze privacy verklaring. 

De Tulpenrallye hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van 

haar deelnemers, partners en andere relaties. Persoonsgegevens worden door de 

Tulpenrallye dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

De Tulpenrallye tracht zich in alle gevallen aan de eisen die de AVG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming) stelt te houden. 

In deze privacy verklaring staat beschreven hoe de Tulpenrallye persoonsgegevens en 

gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, 

zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit 

beleid beschreven. De privacy verklaring omvat alle on- en offlinesystemen waarin 

persoonsgegevens voorkomen. 

 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
De Tulpenrallye verwerkt jouw persoonsgegevens, doordat je deze zelf aan ons verstrekt 

bij inschrijving voor deelname aan het evenement, of doordat je je hebt geregistreerd 

voor ontvangst van de Tulpenrallye nieuwsbrief. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 

Voor en achternaam E-mailadres 

Adresgegevens Kledingmaat  

Nationaliteit Beroep  

Geboortedatum Bedrijfsnaam  

Geboorteplaats Vegetarische voorkeur 

Geslacht Eerdere deelnames 

Paspoortnummer Bankrekeningnummer 

Rijbewijsnummer Gegevens over je activiteiten op onze website 

Telefoonnummers Beeldmateriaal 

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld bij inschrijving op de 

website, in correspondentie en telefonisch 

 



Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken 
Stichting Tulpenrallye verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Inschrijving of plaatsing op de wachtlijst voor deelname aan het evenement; 

- Desgevraagd verstrekken van de benodigde gegevens aan autoriteiten en/of 

accommodaties die tijdens het evenement worden aangedaan; 

- Om contact met je op te nemen inzake je inschrijving; 

- Correspondentie over evenementen; 

- Het afhandelen van je betaling, of facturatie in geval van zakelijke deelname; 

- Verzenden van onze nieuwsbrief; 

- Om je te informeren over wijzigingen; 

- Om goederen bij je af te leveren; 

- De Tulpenrallye analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te 

kunnen verbeteren;  

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
De Tulpenrallye bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 

doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  

Het inschrijfsysteem van de Tulpenrallye is toegankelijk via de Tulpenrallye website. Er 

zijn in- en exportmogelijkheden, om bijvoorbeeld lijsten te maken voor versturen van 

offline materiaal aan deelnemers. Het is expliciet niet de bedoeling lijsten te exporteren 

en deze langere tijd te bewaren of door te geven aan mensen, die normaliter geen 

toegang hebben tot die gegevens. Het is de verantwoordelijkheid van degene die deze 

lijst exporteert en opslaat, te zorgen dat die gegevens correct en veilig worden bewaard. 

De gegevens van deelnemers kunnen alleen bekeken worden door een geselecteerd 

aantal comitéleden, de financiële administratie, eventueel aangewezen derden en de 

webmaster. 

 
Toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal 
Door aanlevering van persoonlijk beeldmateriaal (bijv. pasfoto) ga je er mee akkoord dat 

deze worden opgenomen op de Tulpenrallye Website, in het programmaboek, in het 

uitslagenboek en op de App. Met je deelname aan het evenement ga je er tevens mee 

akkoord dat beeldmateriaal, dat ontstaat tijdens het evenement en hieraan 

gerelateerde bijeenkomsten, kan worden gepubliceerd (bijv. op de website, social 

media). Mocht je je willen beroepen op ‘portret recht’ dan kan de Tulpenrallye 

desgevraagd beeldmateriaal van haar online kanalen verwijderen. 

 
Delen van persoonsgegevens met derden 
De Tulpenrallye deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk 

is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele 

wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, 

sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 

beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. De Tulpenrallye blijft verantwoordelijk 

voor deze verwerkingen. De Tulpenrallye kan namen en (e-mail) adressen verstrekken 



aan sponsoren van de Tulpenrallye, voor (aan het evenement gerelateerde) marketing 

doeleinden. 

 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
De Tulpenrallye gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een 

klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de 

browser van je computer, tablet of smartphone. De Tulpenrallye gebruikt cookies met 

een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren 

werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies 

worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen 

optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden. Bij jouw 

eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en 

toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door 

je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun 

je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser 

verwijderen.  

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 

in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door 

de Tulpenrallye. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van je 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 

verwerking van je persoonsgegevens sturen naar rallyoffice@tulpenrallye.nl. De 

Tulpenrallye zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek 

reageren. 

 
Wil je afmelden voor de nieuwsbrief? 
Je kunt je afmelden via de betreffende nieuwsbrief door op de button afmelden te 

klikken. Afmelding is onomkeerbaar. Je ontvangt daarna ook geen praktische informatie 

meer omtrent het evenement. 

 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
De Tulpenrallye neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 

en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet 

goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons 

Rallyoffice via rallyoffice@tulpenrallye.nl. 

 

Vragen en klachten 
Heb je vragen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem 

contact op met het Rallyoffice op rallyoffice@tulpenrallye.nl. Ook voor een klacht of 

melding kunt u hier terecht. Van elke melding zullen we de nodige gegevens registreren. 
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Daardoor kunnen we tijdens behandeling het nodige contact onderhouden met degene 

die contact met ons heeft opgenomen. 

 
Updates privacy verklaring 
De Tulpenrallye behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 

privacy verklaring. Dit zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld 

in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het verdient aanbeveling om deze 

privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte 

bent. 

 


