
 
 

 

Privacy Statement Stichting Truck Tour Tilburg 
 
 
Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.trucktourtilburg.nl 
verder: website 
 
Stichting Truck Tour Tilburg gevestigd te Tilburg is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens in de zin van de AVG op de website van Truck Tour Tilburg.  
 
Onze contactgegevens zijn: 
 

 Stichting Truck Tour Tilburg 
 Postbus 50 
 5050 AD Goirle 
 info@trucktourtilburg.nl 

 
Truck Tour Tilburg respecteert de privacy van alle bezoekers aan haar website. Wij verzamelen alleen 
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website, gebruik van het contactformulier en 
inschrijvingen voor deelname aan de Truck Tour Tilburg. Daarnaast zijn er voor de organisatie van de Truck 
Tour Tilburg een aantal activiteiten waarvoor verwerkingen van persoonsgegevens noodzakelijk zijn, zoals 
contacten met gemeentes, inzet van verkeersregelaars en ondersteuning door vrijwilligers.  
 
Via de website verzamelde persoonsgegevens worden conform de AVG verwerkt. Middels dit Privacy 
Statement wil Truck Tour Tilburg u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem voor 
vragen contact op met Truck Tour Tilburg. 
 
Welke gegevens verzamelen wij? 
Truck Tour Tilburg verwerkt geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt via een inschrijf- of 
contactformulier op de Website. 
 
Voor inschrijving van deelname aan de Truck Tour Tilburg, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: 
 

Deelnemer Contactpersoon deelnemer 
Voornaam Naam instelling 
Achternaam Voornaam 
Adres Achternaam 
Postcode Telefoonnummer 
Plaats E-mail 
Telefoonnummer Toestemming art. 6a AVG 
E-mail Geen toestemming foto’s 
Geboortedatum  
Zit in rolstoel ja/nee  
Neemt rollator mee? Ja/nee  
Toestemming art. 6a AVG  
Geen toestemming foto’s  

 
  



 
 

 
Voor inschrijving van bedrijven en deelnemende chauffeurs aan de Truck Tour Tilburg, verzamelen wij de 
volgende persoonsgegevens: 
 

Deelname bedrijf Deelname chauffeurs 
Naam bedrijf Voornaam 
Adres bedrijf Achternaam 
Postcode bedrijf Voorletters 
Plaats bedrijf Bedrijfsnaam 
Telefoonnummer bedrijf Kenteken voertuig 
Mailadres bedrijf Toestemming Art. 6a AVG 
Voor- en achternaam contactpersoon Geen toestemming foto 
Telefoonnummer contactpersoon  
Mailadres contactpersoon  

 
Voor inschrijving van verkeersregelaar of vrijwilliger aan de Truck Tour Tilburg, verzamelen wij de volgende 
persoonsgegevens: 
 

Verkeersregelaar Vrijwilliger 
Achternaam Achternaam 
Voornaam Voornaam 
Voorletters Adres 
Adres Postcode 
Postcode Woonplaats 
Woonplaats Mobiel telefoonnummer 
Telefoonnummer Email  
Email  Functie 
Functie Toestemming Art. 6a AVG 
Geboortedatum Geen toestemming foto’s 
Generate aanstelling geldig tot  
Merk motor  
Type motor  
Kenteken motor  
Toestemming Art. 6a AVG  
Geen toestemming foto  

 
Als u gebruik maakt van ons contactformulier verzamelen wij de volgende gegevens: 
 

Bedrijfsnaam 
Naam 
Telefoonnummer 
Email 

 
Waarvoor worden de op TruckTourTilburg.nl verzamelde persoonsgegevens gebruikt? 
De persoonsgegevens die wij via onze Website verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij 
zijn verstrekt. Wanneer u gebruik heeft gemaakt van ons contactformulier zullen wij uw persoonsgegevens 
alleen gebruiken om contact met u op te nemen of vragen te beantwoorden.  
 
Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 
Wanneer u zich heeft ingeschreven voor deelname aan de Truck Tour Tilburg worden uw persoonsgegevens na 
zeven jaar na de laatste deelname verwijderd. Als u gebruik heeft gemaakt van het contactformulier worden 
uw gegevens bewaard zo lang zij noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van uw vragen doch maximaal 1 
jaar.  
 



 
 

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd? 

Truck Tour Tilburg hecht veel waarde aan uw privacy en vrijwilligers die dit evenement mogelijk maken. Wij 
nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw 
persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met 
versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische 
toegangsbeveiliging. 
 
Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden? 
Truck Tour Tilburg zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.  
Bij inschrijving geeft u als deelnemer toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens voor deelname. 
Persoonsgegevens van chauffeurs worden doorgegeven aan de Overkoepelende Stichting 
Chauffeursactiviteiten (OSC) in verband met vrijstelling voor het rijtijdenbesluit. Persoonsgegevens van 
verkeersregelaars worden doorgegeven aan gemeentes van de route in verband met de wettelijke verplichting 
uit vergunningen.  
Verder worden persoonsgegevens verstrekt aan derden indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld 
op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten. 
 
Derden-dienstverleners van toepassing 
Truck Tour Tilburg kan gebruik maken van derden voor het verlenen van bepaalde diensten om de Truck Tour 
mogelijk te maken. 
 

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten 
verwijderen? 

U kunt een verzoek tot inzage in de door Truck Tour Tilburg via haar Website over uw verzamelde 
persoonsgegevens indienen door het sturen van een e-mail naar info@trucktourtilburg.nl. Ter controle van uw 
identiteit vraagt Truck Tour Tilburg u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en 
BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Truck Tour Tilburg 
verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. 
 
Klacht over verwerking van uw persoonsgegevens 
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Indien 
wij u er niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, 
de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.  
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap 
 
Dit Privacy Statement is opgesteld in januari 2019. 
 


