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Privacybeleid Stichting Sportonderscheidingen 
 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Sportonderscheidingen (hierna: ‘SSO’) van 

deelnemers en andere geïnteresseerden verwerkt. 
  

Als je deelneemt aan de Nationale Sporttest, de Militaire Vijfkamp of de Moderne Vijfkamp of om een andere reden 
persoonsgegevens aan de SSO verstrekt, geef je daarmee uitdrukkelijk aan dat je instemt met dit Privacybeleid en 

toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid 
door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

 

1. Verantwoordelijke  
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is de SSO, Postbus 1, 1390 AA Abcoude, KvK-nummer 

41149618. De SSO is bereikbaar via info@sportonderscheidingen.nl.  
 

2. Welke gegevens verwerkt de SSO en voor welk doel 
2.1  In het kader van het bovenstaande worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, 

geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en overige 
persoonsgegevens die benodigd zijn voor het administreren van de Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het 

Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF.  

 
2.2  De SSO verwerkt de sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor contact over deelname aan wedstrijden of 

activiteiten; voor de verstrekking van door jou aangevraagde of het afhandelen van van jou verkregen informatie; 
voor het versturen van uitnodigingen en informatie over producten, diensten en activiteiten van de SSO; en om je 

per nieuwsbrief te informeren. Afmelding is te allen tijde mogelijk.  
 

3. Bewaartermijnen  
De SSO verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal vier jaar na deelname, of, indien je de Nationale 

Sportmedaille NOC*NSF en/of het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF hebt behaald, totdat je verzoekt om je persoons-

gegevens te vernietigen, in welk geval de SSO het draagrecht voor de betreffende onderscheiding(en) niet meer kan 
bevestigen voor het geval je deze en het/de diploma(‘s) kwijtraakt.  

 
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de SSO passende technische en organisatorische maatregelen 
getroffen.  

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de SSO gebruik van diensten van het product e-Captain van 
Dispi BV in Den Bosch, de verwerker. Met deze verwerker bestaat een verwerkersovereenkomst.  

 

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten 
5.1 Via de helpdesk van de SSO kun je je persoonsgegevens inzien, ontvangen, wijzigen of laten verwijderen.  

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, 
kan je eveneens contact opnemen met de SSO.  

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de SSO je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, 
kun je contact opnemen met de helpdesk. 

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen ook aan de helpdesk gericht worden.  
 

6. Wijzigingen 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om 
regelmatig het Privacybeleid te bekijken.  
 

http://www.nederlandsevijfkampbond.nl/
mailto:info@sportonderscheidingen.nl

