
 

 

Privacyverklaring Leaders in Performance Conference: Sports Nutrition (LPC: Sports Nutrition) 

Laatste update: maart 2019 

 

Via deze privacyverklaring informeert NOC*NSF u over de wijze waarop er wordt omgegaan met de 

persoonsgegevens die worden verkregen via het registratieformulier. 

 

Welke gegevens worden verwerkt? 

U heeft via de website van het LPC: Sports Nutrition op de registratiepagina geklikt om u in te 

schrijven voor het congres. De aanmelding en verwerking van uw gegevens voor het LPC: Sports 

Nutrition verloopt via NOC*NSF d.m.v. een Formdeskpagina.  

De velden aangegeven met een (*) dienen ingevuld te worden. De overige velden zijn optioneel.  

 

Voor welke doeleinden worden deze gegevens verwerkt?  

NOC*NSF verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:  

 

• Om u te kunnen registreren als gast voor het LPC: Sports Nutrition;  

• Om te kunnen informeren over het LPC: Sports Nutrition;  

• Om contact op te kunnen nemen met betrekking tot het LPC: Sports Nutrition; 

• Om na afloop een evaluatie kunnen sturen over het LPC: Sports Nutrition ; 

• Voor statistische doeleinden. 

• Om u volgend jaar een bericht te sturen over de opening van registratie voor de volgende editie  

 

Rechtsgrond voor de verwerking  

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in de uitvoering van 

de met u gesloten overeenkomst (bijwonen van het LPC: Sports Nutrition) en in het gerechtvaardigd 

belang.  

 

Uitwisseling met derden 

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij NOC*NSF wettelijk verplicht is om de 

gegevens te verstrekken.   

 

Bewaartermijn 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De persoonsgegevens die u 

heeft ingevuld op de Website zullen wij na het versturen en verwerken van de evaluatie zo spoedig 

mogelijk verwijderen. Dit betreffen niet de persoonsgegevens die wij op een andere wijze hebben 

ontvangen (zie hiervoor het kopje “Andere verwerkingen van (persoons)gegevens”) 

 

  



 

 

Rechten 

Op grond van de wet heeft u verschillende rechten. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te 

zien die NOC*NSF van u verwerkt en om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht van bezwaar, het recht op beperking en op gegevensoverdraagbaarheid. Als u 

gebruik wilt maken van één van uw rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens (zie onder het kopje “Contactgegevens”). 

 

Wij zullen uw verzoek in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de 

beantwoording van uw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen 

een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal 

verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt.  

 

Naast bovenstaande rechten staat het u altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.   

 

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te 

voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen 

aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden 

verwerkt.  

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

NOC*NSF neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te 

beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

 

Andere verwerkingen van (persoons)gegevens 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van (persoons)gegevens door 

NOC*NSF die ontvangen worden via  www.teamnl.org/LPC. Voor andere verwerkingen van 

persoonsgegevens door NOC*NSF geldt mogelijk een ander privacybeleid. Neem bij vragen daarover 

contact met ons op. 

 

Wijzigen van deze privacyverklaring   

Indien wij deze  privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de Website 

plaatsen. Controleer regelmatig onze privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de 

nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst.  

 

Vragen  

Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door NOC*NSF, kunt u contact met 

ons opnemen via onderstaande gegevens.  

 

Contactgegevens 

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)  

Kamer van Koophandel nummer: 09059703 

Papendallaan 60  

6816 VD Arnhem 

e-mail: privacy@nocnsf.nl  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
mailto:privacy@nocnsf.nl

