Privacy Verordening
Toestemmingsverklaring voor de publicatie van persoonlijke gegevens op het volgende internet of
intranet-optredens: www.nwdav.de, www.mylaps.com
Ik ga ermee akkoord dat de NWDAV e.V. persoonlijke gegevens,
zoals naam / achternaam, club, adressen, e-mail,adres, telefoonnummer,
startnummer, autogegevens en op de bovenstaande websites kan verwerken.
De gegevens worden in overeenstemming met §4a Abs.1S 1 BDSG voor de organisatie
en administratie van de internetkant, zoals bijvoorbeeld. voor
Dagelijkse scores / kampioenschapsresultaten, de bestuurderscatalogus of het beheer van het
lidmaatschap,informatie over evenementen, gepubliceerd op internet of intranetsite.
Daar zullen ze 10 jaar zijn opgeslagen.
Verder is de coureurslijst, met alle gegevens gespecificeerd zoals op het verzoek voor de autopas,
met de DRCV regelmatig uitgewisseld.
Via internetgeschiedenissen kunnen derden de gegevens wereldwijd raadplegen, kopiëren,
verder verwerken of benaderen wijzigen.Het intranet is publiekelijk beschikbaar in het bestuur van
Bremen dat is de bescherming van eenmaal officiële persoonlijke gegevens. Na publicatie op internet
of intranetsite de gegevens vallen niet langer onder de gegevensbeschermingsbesturingen van de
service. Dat o.g. zorg ervoor dat ze gegevens verstrekken voor de
de betrokken personen omdat systemen niet technisch en organisatorisch actie ondernemen.
Mijn persoonlijke gegevens verzameld in het kader van de bovengenoemde doeleinden zullen worden
verwerkt in overeenstemming met de
Algemene gegevensbescherming (DSGVO) en verwerkt in overeenstemming met de federale
beschermingswet (BDSG),gebruikt en verzonden.
(Als u akkoord gaat met de volgende toepassingen, vinkt u deze dienovereenkomstig aan.
Wilt u dit geef geen toestemming, laat de velden leeg.)
De betrokken persoon kan zijn toestemming te allen tijde intrekken en kan geen nadelen vaststellen
§4a Abs.1S 2 BDSG als de toestemming niet wordt gegeven.
Rechten van betrokkene: informatie, correctie, annulering en blokkering, recht van verzet
Ze hebben op elk moment volgens artikel 15 van de DSGVO toegang tot de dienst verzoek om
informatie over de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen.
Op grond van artikel 17 van de DSVGO kunt u te allen tijde aan de dienst de rectificatie, annulering en
blokkering onderwerpen individuele persoonlijke gegevens.
Bovendien kunt u op elk moment gebruik maken van uw recht van bezwaar zonder opgave van redenen
en wijzigen of intrekken van de gegeven toestemmingsverklaring met ingang van kracht voor
de toekomst.Dat kan je doen annulering per post, per e-mail of per fax aan de service.
Ik bevestig het bovenstaande en heb vrijwillig ingestemd.
_______________________________________________________________________________
Startnummer, voornaam en naam van de betrokkene: (in drukletters / leesbaar)
_______________________________________________________________________________
Datum en handtekening: (voor minderjarigen, handtekening van een wettelijke voogd)

