PRIVACYVERKLARING
Dit is de privacyverklaring van MORE THAN CYCLING, ingeschreven in het Handelsregister bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 53019563.
WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?
Onlangs is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in heel Europa.
De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en verfijnt
de voorschriften voor de manier waarop bedrijven hun gegevensverwerking beschrijven.
Ook More Than Cycling dient te voldoen aan de AVG. Als je een 10-rittenkaart hebt om te
kunnen deelnemen aan lessen Spinning bij More Than Cycling of als je als lid van een team
van More Than Cycling deelneemt aan een sportief evenement, dan heb ik bepaalde
persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door More
Than Cycling wil ik transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.
Hieronder heb ik voor jou op een rijtje gezet welke gegevens ik van jou verwerk, waarom ik
dat doe en hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga. Daarnaast wordt uitgelegd op welke
wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door More
Than Cycling.
Door omstandigheden is het mogelijk dat de privacyverklaring van tijd tot tijd wordt
geactualiseerd. Ik behoud dan ook het recht om deze privacyverklaring op ieder moment te
wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op mijn website. Ik adviseer je daarom
deze pagina met enige regelmaat te bezoeken. (www.morethancycling.nl)
WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?
More Than Cycling verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle
informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle
gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.
Bij de aankoop van een 10-rittenkaart verwerk ik in ieder geval jouw naam, adres,
telefoonnummer en jouw e-mailadres. Indien gepubliceerd op Facebook of aan mij kenbaar
gemaakt, verwerk ik ook je geboortedatum.
Bij (interesse voor) deelname aan een sportief evenement als lid van een team van More Than
cycling, verwerk ik in ieder geval jouw naam en jouw e-mailadres.
Bij betaling middels een bankoverschrijving voor de aankoop van goederen of diensten wordt
ook je IBAN geregistreerd in de administratie van de bankrekening van More Than Cycling.
Op de website en op sociale media (zoals bijvoorbeeld Facebook en Instagram) van More Than
Cycling kunnen foto’s worden geplaatst van deelnemers aan evenementen waarbij More Than
Cycling aanwezig is. Indien je toestemming hebt gegeven om getagd te mogen worden, kan
More Than Cycling hiervan gebruik maken.

MET WELK DOEL VERWERK IK JOUW GEGEVENS?
DIENSTVERLENING
More Than Cycling verwerkt jouw gegevens om diensten aan je te kunnen leveren.
INFORMEREN
More Than Cycling verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen
informeren (of in een enkel geval per What’s app). Voor deze berichten kun je je te allen tijde
afmelden.
WETTELIJKE VERPLICHTING
More Than Cycling kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw
persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een
daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van
een strafrechtelijk onderzoek.
MAAKT MORE THAN CYCLING GEBRUIK VAN COOKIES?
More Than Cycling maakt bij het aanbieden van haar diensten op internet gebruik van cookies.
De hiermee verkregen informatie wordt gebruikt voor analysedoeleinden. De verkregen
informatie bevat evenwel geen persoonsgegevens.
HOE LANG BEWAAR IK JOUW GEGEVENS?
Ik bewaar jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
doeleinden waarvoor ik jouw gegevens verwerk en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De
uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een 10-rittenkaart
van More Than Cycling hebt gekocht, dan bewaar ik jouw gegevens in ieder geval tot twaalf
maanden na de tiende rit. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens
gewist.
MAAKT MORE THAN CYCLING BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN
VAN DERDEN?
More Than Cycling maakt gebruik van diensten van andere partijen. Zo worden de
contactgegevens vastgelegd in Gmail van Google, de IBAN bij betalingen via de rekening bij de
ING bank en wordt voor de webanalyse en -applicaties gebruik gemaakt van Weebly.
VERSTREKT MORE THAN CYCLING GEGEVENS AAN DERDEN?
More Than Cycling verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. More Than
Cycling kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens
te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde
autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk
onderzoek.
HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?
In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn
of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een
beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen

verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de
verschillende rechten.
INZAGE GEGEVENS
Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.
RECTIFICATIE GEGEVENS
Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te
laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.
WISSEN GEGEVENS
Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de
volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze
zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar
hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wil je gebruik maken van één van jouw rechten, stuur dan jouw verzoek per e-mail naar
info@morethancycling.nl. Uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek ontvang
je een reactie.
Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van More Than Cycling kun je
contact opnemen met info@morethancycling.nl

