PRIVACY VERKLARING
Introductie
Wij zijn Ref Events en wij organiseren voetbalreizen voor scheidsrechters in het buitenland. Hiervoor
hebben wij persoonsgegevens nodig, jouw persoonsgegevens. Daar zijn wij ons, als Ref Events, bewust
van. Wat wij met jouw persoonsgegevens doen kun je in deze verklaring nalezen.
Wij maken helder elke persoonsgegevens er verzameld wordt en voor welke doeleinden die gebruikt
gaan worden. We leggen je uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden
het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan dit document zorgvuldig te lezen.
Bedrijfsgegevens
Ref Events is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 76902021.
Het adres waar Ref Events gevestigd is; is Lou Seerdenlaan 19, 8802 BX in Franeker.
De werkzaamheden van Ref Events vinden op verschillende locaties plaats. Het registreren en
verwerken van de aanmeldingen vindt hoofdzakelijk plaats in Nederland. De hoofdwerkzaamheden,
de toernooien en het begeleiden van scheidsrechters, vinden plaats op locatie van het toernooi.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Ref Events verwerkt jouw persoonsgegevens omdat jij, als scheidsrechter, met ons meewilt naar een
voetbaltoernooi en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
-

Voor- en achternaam;
Geslacht;
Geboortedatum;
Geboorteplaats;
Woonplaats;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Nationaliteit;
Overige (persoons)gegevens die wij actief verzamelen door bijvoorbeeld een profiel op onze
website aan te maken,
Bankrekeningnummer (IBAN);
BSN nummer;
Paspoort/ID nummer;
Niveau scheidsrechter.
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Grondslagen van de verwerking
Persoonsgegevens worden door Ref Events verwerkt:
1. Om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen Ref Events en de scheidsrechter die zicht
aanmeldt bij ons.
2. Na toestemming van de scheidsrechter indien de toernooiorganisatie daarom vraagt.
3. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
4. Ter bescherming van vitale belangen, bijvoorbeeld in acute gevallen waarbij een gevaar dreigt voor
jouw gezondheid of leven.
5. Indien een taak van algemeen belang of openbaar gezag uitgeoefend word.
6. Indien er een gerechtvaardigd belang is.
Delen van persoonsgegevens met derden
Ref Events verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens van derden
Wij vragen ook gegevens van derden, zoals thuisblijvers. Deze gegevens gebruiken wij alleen in geval
van nood.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Links naar Social Media
Op onze website zijn links naar verschillende social media opgenomen. Voor deze links wordt gebruik
gemaakt van cookies van de betrokken social mediakanalen, zodat ze je herkennen als je Ref Events
wilt volgen op social media. Voor de cookies die deze social mediakanalen plaatsen voor
advertentiedoeleinden, adviseren wij je de privacy verklaringen van de social media kanalen te lezen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ref Events gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen
wij hiermee onze website optimaliseren.
Bewaartermijn
Ref Events zal de gegevens niet langer bewaren dan dat noodzakelijk is.
Ref Events hanteert een standaard bewaartermijn van 1 jaar vanaf het moment dat je voor het laatst
met ons mee bent gegaan naar een voetbaltoernooi als scheidsrechter of in een andere rol, tenzij er
een andere verplichting bestaat op grond waarvan wij de gegevens eerder moeten verwijderen. Na
afloop van de bovengenoemde termijn zullen wij jouw gegevens verwijderen. Het staat je vrij om een
beroep te doen op jouw rechten, zoals ons verzoeken om jouw gegevens te verwijderen.
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Uitgezonderd van de termijn van 7 jaar zijn gegevens die wij langer moeten bewaren vanwege een
wettelijke verplichting, zoals gegevens voor de Belastingdienst.
Beveiliging
Ref Events heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van jouw te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens Ref Events van persoonsgegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan;
De verstrekte gegevens worden versleuteld.
Rechten omtrent uw gegevens
Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jouw
ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons. Ook heb jij het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te
laten overdragen aan jouw of in opdracht van je direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om
je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming
hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct
contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan, vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
Jij hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Jouw verzoeken en vragen over jouw persoonsgegevens en de verwerking daarvan en/of over deze
privacyverklaring kan je sturen naar privacy@refevents.com.
Wijzigingen in Privacy Policy
Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. We adviseren je daarom regelmatig de Privacy Policy na te
lezen op eventuele wijzigingen.
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