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Inleiding 

De Stichting Promotie Blaricum (in de rest van deze privacy verklaring afgekort 

als SPB) organiseert ten behoeve van de promotie van Blaricum diverse 

evenementen, waarvan de bekendste de Golf & Country en de Wijnproeverij 

zijn. Voor de administratie van de evenementen legt  SPB, voor zover van 

toepassing, de volgende persoonsgegevens vast: naam, adres, postcode, 

woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres vast in het bestand van het 

evenement – het evenementen-bestand.  

Website 

Via de site en de Facebook pagina van SPB, maar ook andere social media 

kunnen gebruikt worden, wordt de informatie over de evenementen kenbaar 

gemaakt.  Dit gedeelte is voor iedereen toegankelijk  Op de social media zijn 

geen gegevens van deelnemers vastgelegd.  

Foto’s en of video’s  van de evenementen, waaronder foto’s of video’s  van de 

deelnemers, kunnen op de social media worden getoond. De deelnemer aan 

het evenement is via de inschrijving geïnformeerd over de privacy verklaring 

van de SPB en heeft zich door in te schrijven akkoord verklaard met deze 

verklaring (en dus met het plaatsen van foto’s en of video’s).   

 

Toegang tot persoonsgegevens 

De administrator van de SPB  heeft toegang  tot de  genoemde 

persoonsgegevens. De persoonsgegevens staan in een Excel bestand. De 

computer waarop dit bestand staat, heeft een anti-virus programma actief. In 

geval van vakantie of andere afwezigheid kan een kopie van dit bestand via een 

USB stick uitgewisseld met een andere bestuurder van SPB. 

 

Verwerking van de betalingen 

Als voor een evenementen betalingen via de bank plaatsvinden, geldt de 

volgende werkwijze. Via de website van de bank worden de ontvangen 

betalingen gedownloaded in een apart bestand (het betaalbestand). Op basis 
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van de naam en het eventueel gevraagde referentie nummer wordt het 

betaalde bedrag opgenomen in het evenementen bestand, zodat nagegaan kan 

worden of het vereiste bedrag  is voldaan. Het IBAN nummer wordt niet 

opgenomen in het evenementenbestand. Het betaalbestand met de 

gedownloaded mutaties wordt na afloop van het evenement verwijderd.  

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden  

SPB staat de adressen van de deelnemers nimmer ter beschikking aan derden. 

Wel is het zo dat SPB  bij het Golf&Country evenement een flight overzicht 

maakt. Dit flight overzicht wordt gebruikt ten behoeve van de hole-sponsors 

(bedrijf/organisatie die bij een hole staat), zodat de hole-sponsor kan nagaan 

dat de ingeschreven deelnemers voorbij zijn gekomen.    

 

Mailing 

SPB informeert voor het evenement de deelnemers per email, dat kunnen ook 

deelnemers van vorige jaren zijn. Indien de verzending tegelijkertijd plaats 

vindt aan meerdere personen (=emailadressen), wordt de mail verzonden  

onder een blinde kopie (bcc), dwz de ontvangers kunnen niet zien aan welke 

emailadressen deze mail verzonden is.  

 

Verkrijging van informatie over persoonsgegevens 

Deelnemers kunnen informatie verkrijgen over hun eigen  persoonsgegevens 

zoals deze door SPB worden geregistreerd en bewaard. Daartoe kunnen zij een 

mail zenden aan info@blaricumpromotie.nl. In dit verzoek dient aangegeven te 

worden om welke specifieke persoonsgegevens en van welk evenement de 

betrokkene geïnformeerd wenst te worden.  

Bezwaar tegen gevoerde privacy beleid 

Indien deelnemers bezwaar hebben tegen de SPB verzamelde 

persoonsgegevens kan hier tegen bezwaar worden gemaakt. Het bezwaar dient 

via de mail verzonden te worden info@blaricumpromotie.nl.  SPB zal 
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vervolgens beoordelen of en in welke mate aan dit bezwaar kan worden 

tegemoet gekomen.   

Data lek 

Indien SPB constateert dat een data lek is opgetreden zal het conform de 

daartoe gestelde wettelijke bepalingen handelen. 

Wijziging privacyverklaring 

SPB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 

privacyverklaring. De laatste versie van de privacy verklaring staat op de 

website van SPB.  

 

 
 
 
 
 


