
 
 
Privacyverklaring 
Maarten’s New Challenge Foundation hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina leest u de volgende zaken omtrent onze 
privacyverklaring; 
- Welke type persoonsgegevens Maarten’s New Challenge Foundation precies verwerkt en waarom deze worden verwerkt.  
Omdat Maarten’s New Challenge Foundation uw privacy zeer belangrijk vindt, hopen we dat u de tijd neemt om deze verklaring zorgvuldig door te lezen. Zodat u 
weet wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt.  
 
Persoonsgegevens die Maarten’s New Challenge Foundation verzamelt; 
Als u persoonlijke gegevens achterlaat bij Maarten’s New Challenge Foundation, kunnen we de volgende gegevens verwerken;  
- Naam, telefoonnummer en e-mailgegevens. 
- Relevante medische gegevens en eventuele speciale wensen. Denk hierbij aan dieet  of type beperking.  
- Informatie over uw surfgedrag op onze website. 
- Informatie over de manier waarop u toegang krijgt tot de website van Maarten’s New Challenge Foundation, denk hierbij aan IP-adres, informatie van uw 

browser en online identificatiemiddelen.  
 
Als u de website van Maarten’s New Challenge Foundation bezoekt, kunnen we de volgende gegevens verwerken; 
- Naam, telefoonnummer en e-mailgegevens. 
- Informatie over uw surfgedrag op onze website. 
- Informatie over de manier waarop u toegang krijgt tot de website van Maarten’s New Challenge Foundation, denk hierbij aan IP-adres, informatie van u 

browser en online identificatiemiddelen.  
 
Het gebruik van uw persoonsgegevens;  
Hieronder leggen we graag uit waarvoor Maarten’s New Challenge Foundation uw persoonsgegevens gebruikt.  
 
Om uw aanmelding voor evenementen waar u om heeft gevraagd; 
Maarten’s New Challenge Foundation heeft u persoonsgegevens nodig om een de aanmelding te kunnen verwerken, en zo met u in contact te komen om de 
nodige informatie aan u te kunnen verschaffen. 
 
Het bewaren van de gegevens  
Nu weet u wat er gebeurt met uw persoonsgegevens, maar waar worden deze nou uiteindelijk bewaart? Maarten’s New Challenge Foundation bewaart de 
gegevens zo lang als dat nodig is om de producten/diensten te kunnen leveren én voor het naleven van wetten en regelgeving. Daarna wist Maarten’s New 
Challenge Foundation uw persoonlijke gegevens.  
 
Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens, Maarten’s New Challenge Foundation verwerkt uw persoonsgegevens alleen in de volgende 
situaties, we hebben uw toestemming voor; 
- Om de aanmelding voor het gekozen evenement te kunnen verwerken.. 

Uw persoonsgegevens hebben we nodig om deze aanmelding te kunnen verwerken en u zo op de hoogte kunnen houden met relevante informatie 
betreffende het evenement.  

- We moeten voldoen aan een wettelijke verplichting 
  

Marketingcommunicatie  
Zo nu en dan wordt er een nieuwsbrief door Maarten’s New Challenge Foundation verstuurd. Hierin staat relevante informatie met betrekking tot nieuws  en 
nieuwe evenementen van Maarten’s New Challenge Foundation. Indien u dit niet wenst te ontvangen dient u een mail te sturen naar info@mncf.nl met het 
uitschrijfverzoek en uw gegevens zullen dan direct  worden verwijderd. 
 
Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan 
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om uzelf  te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde 
verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in 
te trekken. 
 
Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet 
aan uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende 
autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
 
Wijzigingen  
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.  
 
Vragen 
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Dit kan via info@mncf.nl. 
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