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Yamaha – YXZ1000R Cup Privacyverklaring  

 

     Yamaha Motor Europe N.V., haar Europese distributeurs, en haar 

dochterondernemingen (hierna ook wel Yamaha, we/wij, ons/onze genoemd), vinden 

uw privacy belangrijk. Wanneer u zich inschrijft voor de YXZ1000R Cup (hierna ook 

wel het evenement genoemd) en/of deelneemt aan een van de activiteiten van de 

YXZ1000R Cup, vinden we het belangrijk dat we uw persoonlijke gegevens 

zorgvuldig, veilig en op een transparante manier verwerken.  

1 Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de YXZ1000R Cup? 

Binnen de context van de YXZ1000R Cup zullen wij en onze Europese distributeurs, in 

het bijzonder de Yamaha distributeur die in uw land gevestigd is, uw persoonlijke 

gegevens verwerken als gezamenlijke gegevensbeheerders volgens de relevante 

wetgeving voor gegevensbescherming. Dit betekent dat we gezamenlijk de doelen en de 

middelen voor gegevensverwerkingsactiviteiten met betrekking tot de YXZ1000R Cup 

zullen bepalen. De nationale distributeur van Yamaha Motor Europe N.V. in uw land is 

verantwoordelijk voor lokale communicatie en het onderhouden van direct contact met 

de deelnemers. 

In deze privacyverklaring voor de YXZ1000R Cup geven we u informatie over de 

verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij verwerken binnen de context van de 

YXZ1000R Cup van Yamaha. Voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens binnen 

de context van een bezoek aan onze website, verwijzen we u ook naar ons cookiebeleid 

en het desbetreffende privacybeleid voor onze race-evenementen. 

2 Voor wie geldt deze privacyverklaring voor de YXZ1000R Cup?  

Binnen de context van onze YXZ1000R Cup verwerken we persoonlijke gegevens van de 

volgende categorieën personen:  

I. Deelnemers van minstens 18 jaar oud die meedoen aan de YXZ1000R Cup. 

II. Wettelijke vertegenwoordigers van de deelnemer. 

III. Overige partijen: andere personen die betrokken zijn bij activiteiten van de 

YXZ1000R Cup, zoals contactpersonen of andere partijen die betrokken zijn bij de 

organisatie van het evenement en de personen die het evenement bijwonen. 

3 Hoe verkrijgen we uw persoonlijke gegevens?  

Binnen de context van activiteiten voor onze YXZ1000R Cup kunnen we uw persoonlijke 

gegevens verkrijgen vanuit verschillende bronnen, die hieronder worden vermeld. 

• (Andere) deelnemers. 

• Zakelijke partners/contactpersonen van Yamaha die betrokken zijn bij de YXZ1000R 

Cup.  
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• Derden die door Yamaha worden ingezet binnen de context van de YXZ1000R Cup. 

• Andere partijen die betrokken zijn bij de YXZ1000R Cup. 

• Het internet (incl. sociale media) voor zover dit is toegestaan volgens geldende 

privacywetgeving. 

• Overheidsinstanties, bijv. in geval van een onderzoek. 

• Andere derden in incidentele gevallen. 

 

4 Waarom verwerken we uw persoonlijke gegevens?  

We verwerken uw informatie voor de volgende doeleinden: 

1. Voor registratiedoeleinden, om de deelname aan de YXZ1000R Cup door de 

deelnemer te verwerken en te bevestigen. 

2. Voor administratieve doeleinden, om u in staat te stellen tot deelname aan/het 

bijwonen van/betrokken te zijn bij de organisatie van een van de activiteiten van de 

YXZ1000R Cup. 

3. Om contact met u te onderhouden over de activiteiten van de YXZ1000R Cup 

waarvoor u zich hebt ingeschreven of anderszins betrokken bij bent. 

4. Om u te kunnen bereiken in geval van nood (bijv. ongeluk).  

5. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 

 

6. Ter verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening en uw ervaringen binnen 

de context van activiteiten van de YXZ1000R Cup.  

 

7. Om u informatie te geven over vergelijkbare evenementen in de toekomst.  

8. Preventie en afhandeling van geschillen en andere juridische zaken. 

9. Monitoring/waarborging van naleving van evenementvereisten, regelgeving en 

wettelijke verplichtingen. 

10. Om de YXZ1000R Cup openbaar te promoten. 

 

Binnen de context van de YXZ1000R Cup gebruiken we geen enkele vorm van 

geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering. 

5 Welke persoonlijke gegevens gebruiken we?  

Als u betrokken bent bij de YXZ1000R Cup, kunnen we de volgende persoonlijke 

informatie gebruiken voor de hieronder beschreven doeleinden. 
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Categorie van persoonlijke gegevens Gerelateerd doel voor verwerking  

(verwijst naar de getallen in paragraaf 3) 

 Deelnemers Overige partijen 

Volledige naam 1-2, 5-6, 8-10 2-9 

Postadres (werk en/of privé) 1-2, 5-6, 8-9 2-3, 5-9 

E-mailadres x 2-3, 5-9 

Mobiel telefoonnummer x 2-6, 8-9 

Functie en andere professionele 

gegevens 

x 2-9 

Leeftijd 1-2, 5-6, 8-9 x 

Type identiteitsdocument x x 

Nationaliteit en gesproken talen 1-2, 5-6, 8-9 x 

Startnummer 1-2, 5-6, 8-9 x 

Kledingmaten (Casual) 1-2, 5-6, 8-9 x 

De deelnemer beschikt over een volledige 

licentie binnen zijn nationale federatie en 

neemt met een Yamaha YXZ1000R deel 

aan een kampioenschap in een Europees 

land 

1-2, 5-6, 8-9 x 

De prestaties van de deelnemer tijdens 

het evenement 

1-2, 5-6, 8-10 x 

Andere informatie die door de deelnemer 

aan Yamaha is verstrekt 

1-2, 5-6, 8-9 2-9 

 

6 Rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens  

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan. Binnen de 

context van de YXZ1000R Cup doen we voor het gebruik van uw informatie beroep op 

een van de volgende wettelijke bepalingen: 

• Uitvoering van een overeenkomst. Verwerking is nodig voor het uitvoeren van 

een overeenkomst waarvan u een partij bent of voor het ondernemen van stappen 

op uw verzoek voordat een overeenkomst wordt aangegaan. Deze bepaling kan 

gelden voor de verwerking van de persoonlijke gegevens door een leverancier die 

wij inhuren en voor toestemming tot deelname aan de competitie. 

• Legitieme belangen. Het gebruik is nodig voor het hierboven beschreven doel 

van de verwerking van persoonlijke gegevens of voor andere legitieme doelen die 

door ons of derden worden nagestreefd, met uitzondering van die gevallen 
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waarbij een dergelijk doel in strijd is met het belang van uw privacy. Deze bepaling 

geldt voor onze analyse van de prestaties van de deelnemer tijdens het 

evenement. 

• Toestemming. U hebt ons toestemming gegeven voor het gebruik van uw 

persoonlijke gegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden. Deze 

bepaling geldt voor het gebruik waarvoor we toestemming hebben gekregen via 

het inschrijvingsformulier voor de YXZ1000R Cup.  

• Wettelijke verplichting. Gegevensverwerking is vereist om te kunnen voldoen 

een wettelijke verplichtingen. Deze bepaling kan gelden als we verplicht zijn mee 

te werken aan een onderzoek van een geautoriseerde toezichthouder. 

• Vitale belangen. Verwerking is nodig ter bescherming van uw vitale belangen of 

de belangen van iemand anders. Deze bepaling geldt bijvoorbeeld als we 

bepaalde persoonlijke gegevens van een deelnemer moeten verwerken na een 

ongeval en we geen gebruik kunnen maken van een van de andere hierboven 

vermelde rechtsgronden. 

 

Als u verplicht bent om persoonlijke gegevens te verstrekken, wordt u hier afzonderlijk 

van op de hoogte gesteld indien dit anders niet duidelijk is. Dit geldt ook indien het 

verstrekken van uw informatie een contractuele of wettelijke vereiste is of nodig is om 

een overeenkomst te kunnen sluiten. 

7 Hoe lang bewaren we uw informatie?  

7.1 We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is met betrekking tot de 

doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt binnen de context van de YXZ1000R 

Cup. Dit betekent dat we uw informatie zullen bewaren tot uiterlijk 31 december 2019, 

tenzij we uw persoonlijke gegevens langer nodig hebben om te voldoen aan geldende 

wetgeving of voor het aanhangig maken, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. 

7.2 We zullen uw persoonlijke gegevens eerder verwijderen als we deze verwerken op basis 

van uw toestemming en u uw toestemming hebt ingetrokken.    

8 Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?  

Uw informatie wordt verwerkt door personen die werken voor of namens Yamaha, of 

andere partijen die betrokken zijn bij de organisatie en/of uitvoering van de YXZ1000R 

Cup. Uitsluitend bevoegde personen zullen toegang hebben tot uw persoonlijke 

gegevens, voor zover zij deze toegang nodig hebben en voor de doeleinden zoals deze 

hierboven zijn uiteengezet. Indien dit wordt vereist volgens geldende wetgeving zijn we 

gegevensverwerkingsovereenkomsten of andere vormen van 

gegevensbeschermingsovereenkomsten aangegaan met deze partijen.  

9 Hoe geven we uw persoonlijke gegevens door buiten de EER?  

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven naar een locatie buiten de Europese 

Economische Ruimte (EER). Indien dit wordt vereist volgens geldende wetgeving hebben 

we afdoende veiligheidsmaatregelen getroffen voor een legitieme doorgifte van uw 

persoonlijke gegevens naar een land buiten de EER, als het desbetreffende land een te 

laag niveau van gegevensbescherming biedt volgens de geldende wetgeving voor 

gegevensbescherming, bijvoorbeeld door met de partij modelcontractbepalingen af te 

spreken die volgens de Europese Commissie zijn goedgekeurd. U kunt contact met ons 

opnemen als u meer informatie wilt ontvangen over de maatregelen die we hebben 

https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en


                                                                                                                            

5 
 

getroffen voor het waarborgen van een dergelijke doorgifte van uw persoonlijke 

gegevens. 

10 Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?  

We verplichten ons ertoe om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig 

blijven. Om onrechtmatige toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we 

passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de 

informatie die we over u verzamelen en verwerken, te beveiligen. 

10.1 De volgende maatregelen zijn bijvoorbeeld getroffen: 

Technische veiligheidsmaatregelen die door ons zijn getroffen: 

• Identificatie en authenticatie. 

• Toegangsbeheer (logische en fysieke beveiliging en beveiliging van apparatuur, 

bijv. kluis, portier, firewall, netwerksegmentatie). 

• Toegangsgegevens (technisch regeling van autorisaties (zo beperkt mogelijk) en 

het bewaren van logbestanden). 

• Implementatie van maatregelen tegen illegale software (virusscanners, systemen 

voor toegangsdetectie, eindpuntbeveiliging, het bijgewerkt houden van 

software). 

• Toepassing van netwerk- en gegevensversleuteling. 

• Beheer van technische zwakheden (patchbeheer). 

• Het maken van back-ups om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van 

persoonlijke gegevens te waarborgen. 

• Automatisch wissen van verouderde gegevens. 

• Minder gegevensverwerkingsactiviteiten uitvoeren de bedrijfsservers en meer op 

de apparatuur van eindgebruikers. 

 

Organisatorische veiligheidsmaatregelen die door ons zijn getroffen: 

• Toegangsregelingsbeheer (toewijzing van verantwoordelijkheden voor 

informatiebeveiliging). 

• Het bewustzijn ten aanzien van veiligheid bevorderen bij nieuwe en bestaande 

werknemers. 

• Procedures vaststellen voor het periodiek testen, beoordelen en evalueren van 

veiligheidsmaatregelen. 

• Regelmatige controle van logbestanden. 

• Ontwikkeling van een protocol voor de afhandeling van datalekken en 

veiligheidsincidenten. 

• Het sluiten van gegevensverwerkingsovereenkomsten en 

vertrouwelijkheidsclausules. 

• Beoordelen of dezelfde doelen kunnen worden bereikt met minder persoonlijke 

gegevens. 

• Minder mensen binnen de organisatie toegang geven tot persoonlijke gegevens. 

• Het definiëren van het besluitvormingsproces en onderliggende beweegredenen 

voor elke verwerking. 

 

10.2 Niettegenstaande het voorafgaande willen we erop wijzen dat communicatie via 

internet, waaronder e-mail, niet altijd veilig is. Yamaha is niet verantwoordelijk voor 

onbevoegde toegang of verlies van persoonlijke informatie die buiten haar macht ligt. 

11 Hoe kunt u toegang krijgen tot uw informatie en deze bijwerken?  
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Als gegevenssubject hebt u de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking 

van uw persoonlijke gegeven, indien en voor zover van toepassing: 

• Het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. 

• Het recht op het corrigeren van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens over 

u. 

• Het recht om op elk moment toestemming in te trekken, zonder dat dit van invloed 

is op de rechtmatigheid van verwerking die geschiedt voordat u uw toestemming 

intrekt. 

• Het recht om uw persoonlijke gegevens te wissen. 

• Het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke 

gegevens. 

• Het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. 

• Het recht op gegevensportabiliteit van uw persoonlijke gegevens. 

 

U kunt contact met ons opnemen met betrekking tot de bovenstaande rechten of 

andere zaken die met gegevensbescherming te maken hebben. Gebruik daarvoor de 

contactgegevens die hieronder worden weergegeven. We zullen uw verzoek zorgvuldig 

behandelen volgens de geldende wetgeving voor gegevensbescherming.   

Bent u desondanks van mening dat we uw verzoek niet naar tevredenheid hebben 

afgehandeld of hebt u een klacht, neem dan contact op met de afdeling 

Gegevensbescherming van Yamaha Motor Europe N.V. via dpo@yamaha-motor.nl. U 

hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor 

gegevensbescherming. Wilt u de nationale autoriteit voor gegevensbescherming in uw 

land vinden, kijk dan hier voor een lijst met alle nationale autoriteiten voor 

gegevensbescherming in de EU. 

12 Onze contactgegevens 

Neem via de onderstaande contactgegevens contact met ons op als u vragen of 

verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt. U 

kunt ons aanschrijven in uw moedertaal indien deze een van de officiële talen van de 

EU is. 

 

Yamaha Motor Europe N.V. - Koolhovenlaan 101 - 1119 NC Schiphol-Rijk - Nederland 

Privacy@yamaha-motor.eu   

 

Indien u dat wenst, kunt u ook contact opnemen de Data Protection Officer, afdeling 

Gegevensbescherming, van Yamaha Motor Europe N.V. via:  dpo@yamaha-motor.nl.  

 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_en
mailto:Privacy@yamaha-motor.eu
mailto:dpo@yamaha-motor.nl

