
 
De privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 07 mei 2021. 
 
Privacyverklaring 
Vereniging 4 Mijl van Assen, gevestigd aan Smaragdstoep 23, 9403 SE, Assen, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
verklaring. 
 
Contactgegevens 
www.4mijlvanassen.nl, Smaragdstoep 23, 9403 SE Assen 
Michel van Zomeren is de Functionaris Gegevensbescherming van Vereniging 4 Mijl van Assen. 
Hij ziet erop toe dat je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- 
en regelgeving. De werkzaamheden van de functionaris voor gegevens bescherming bestaan 
onder meer uit toezicht houden, vragen en klachten afhandelen en adviseren over de beveiliging 
en verwerking van je gegevens. De functionaris is te bereiken via michel@4mijlvanassen.nl. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Vereniging 4 Mijl van Assen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht 
van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Naam van basisschool (mits van toepassing) 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
- Geen 
 
Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook 
aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er 
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd 
bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een 
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@4mijlvanassen.nl, dan verwijderen wij deze 
informatie. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
De Vereniging 4 Mijl van Assen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
- Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening 
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Om promotie te kunnen (laten) maken voor deelname aan de 4 Mijl van Assen 
- Om mogelijk te maken dat je deelneemt aan de 4 Mijl van Assen en/of andere evenementen 

van de Vereniging 4 Mijl van Assen 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Vereniging 4 Mijl van Assen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten 
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten 
die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens 
(bijvoorbeeld een medewerker van de Vereniging 4 Mijl van Assen) tussen zit. 

http://www.4mijlvanassen.nl/
mailto:michel@4mijlvanassen.nl
mailto:info@4mijlvanassen.nl


 
 
Vereniging Marsdijkrun gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen 
- inschrijven.nl en uitslagen.nl ter verwerking/publicatie van inschrijvingen en uitslagen 
- systeem voor de verwerking van de resultaten uit elektronische tijdwaarneming  
- assenruns.com t.b.v. het bijhouden van: 

• de jaarlijkse competitie voor volwassenen & jeugd onder de 18 
• de competitie voor basisscholen 

  
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Vereniging 4 Mijl van Assen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens zijn verzameld. 
 
Bewaartermijnen 
In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde 
waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Daarna zullen wij je gegevens verwijderen of 
anonimiseren, tenzij we bepaalde gegevens langer nodig hebben voor een andere doeleinde. Als 
dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens 
alleen nog toegankelijk zijn voor dat andere doeleinde. We hebben een verplichting voor bewaren 
van boekhouding, administratie en leveringen van 7 jaar. Dat geldt ook voor betalingsoverzichten 
en facturen. Je persoonsgegevens bewaren we maximaal 5 jaar. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Vereniging 4 Mijl van Assen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend 
verstrekken indien dit nodig is voor promotie van het evenement, voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw 
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor 
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vereniging 4 Mijl van 
Assen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Vereniging 4 Mijl van Assen kan je gegevens 
delen met andere Assenruns hardloopwedstrijden. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
De website van 4 Mijl van Assen bevat cookies. Ook bevat de website een Google Analytics-tool 
waarmee 4 Mijl van Assen inzicht krijgt in hoe de klant beweegt op de website. Deze tool bevat 
geen mogelijkheid om persoonsgegevens in te zien of om persoonsgegevens op te slaan. De 
website bevat ook een tool waarmee wij de klantreis op de website in kaart kunnen brengen. 
Deze tool geeft verder geen inzicht in jouw persoonlijke gegevens. Naast deze algemene cookies, 
heeft 4 Mijl van Assen cookies van Facebook op haar website. Deze registreren jouw website 
bezoek. Vervolgens kunnen wij hiermee gericht remarketing toepassen.  
 
Cookies uitzetten 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw 
browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie 
wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies op de website niet correct 
functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser. Wij vragen bij iedere nieuwe 
websitebezoeker éénmalig of we de genoemde cookies mogen inzetten.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je 
zelf doen via de persoonlijke instellingen bij jouw account van de inschrijving. Daarnaast heb je 
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze vereniging en heb je het recht 
op gegevensoverdraagbaarheid.   



 
 
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van 
jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te 
sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid 
of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd 
verzoek naar info@4mijlvanassen.nl.  
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van 
je identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de zogenaamde 
MRZ (‘Machine Readable Zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), het 
paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart/onleesbaar. Dit ter bescherming van 
je privacy. Vereniging 4 Mijl van Assen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, 
op jouw verzoek reageren. 
 
Vereniging 4 Mijl van Assen wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’. 
Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  
 
 
Andere websites 
Op onze website tref je links aan naar websites van andere partijen, zoals onze sponsors en 
leveranciers van artikelen. Hoewel zij met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk 
voor de verwerking van je gegevens via deze websites. Deze privacyverklaring is daarop niet van 
toepassing.  
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Vereniging 4 Mijl van Assen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 
info@4mijlvanassen.nl. 
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