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1. ALGEMEEN 

a. Bij inschrijving voor een evenement van ATV Scorpio verklaart de 

deelnemer zich akkoord met alle hierna genoemde voorwaarden. 

2. DEELNAME 

a. De deelnemer mag aan het evenement deelnemen, indien hij het 

daartoe strekkende (digitale) inschrijfformulier volledig en naar 

waarheid heeft ingevuld en indien de deelnemer akkoord is 

gegaan met de algemene voorwaarden. 

b. De deelnemer is in goede conditie en gezondheid. Bij twijfel is het 

advies de deelname van tevoren te overleggen met een (huis)arts. 

c. Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het 

verschuldigde bedrag aan inschrijving is voldaan. 

d. Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet 

overgedragen worden aan derden zonder de organisatie tijdig te 

verwittigen. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk. 

e. De organisatie kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden 

(overmacht) besluiten het evenement af te gelasten. In deze 

situatie ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de 

door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het 

evenement. 

f. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet 

houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van 

aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname 

worden uitgesloten. 

g. De organisatie is ten alle tijde gerechtigd de tijden van de 

startgroepen waarop de deelnemers zich inschrijven te wijzigen. 

3. AANSPRAKELIJKHEID 

a. Deelnemers die lid zijn van de Atletiekunie zijn collectief 

medeverzekerd op de ongevallen- en/of 

aansprakelijkheidsverzekering van de Atletiekunie. 

b. Voor deelnemers die geen lid zijn van de Atletiekunie geschiedt 

deelname voor eigen risico. 

c. ATV Scorpio is niet aansprakelijk voor enige schade die de 

deelnemer mocht lijden als gevolg van verlies, diefstal of 

beschadiging van eigendommen, tenzij deze schade het directe 

gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove 

schuld. 

d. De verplichting van ATV Scorpio tot vergoeding van schade blijft 

beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar ter zake 

van die schade uitkeert. 

e. De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen het 

risico van schade veroorzaakt door zijn deelname aan het 

evenement. 

4. PORTRETRECHT 

a. De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan ATV 

Scorpio voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement 

gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de 

deelnemer zichtbaar is. 

b. Indien de deelnemer plaatsing van beeldmateriaal ongedaan 

wenst te laten maken dan dient de deelnemer dit schriftelijk 

kenbaar te maken aan de organisatie met duidelijke omschrijving 

van het betreffende beeldmateriaal en het medium waar het 

betreffende beeldmateriaal geplaatst is. 

5. PRIVACY 

a. ATV Scorpio gebruikt de persoonlijke gegevens van deelnemers 

alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld en bewaart deze 

niet langer dan nodig om de deelnemer de gevraagde diensten te 

kunnen verlenen, voor de doeleinden die in deze algemene 

voorwaarden worden beschreven en voor de wettelijke 

doeleinden waarvoor ATV Scorpio verplicht is de informatie te 

bewaren. 

b. De gegevens die de deelnemer aanlevert, gebruikt de organisatie 

met name om: 

- De inschrijving te beheren, betalingen te ontvangen en de 

deelnemer te voorzien van klantenondersteuning. 

- Een klassement van deelnemers op te stellen. 

6. VERSTREKKING AAN DERDEN 

a. De gegevens die de deelnemer verstrekt kunnen door de 

organisatie aan derde partijen verstrekt worden indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van het evenement. Daarbij kan 

gedacht worden aan een derde partij voor: tijdsmeting, 

inschrijvingen, opstellen van klassement, nemen van foto’s, 

technische ondersteuning, marketing, rapportage. 

b. ATV Scorpio geeft geen persoonsgegevens door aan derde 

partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. 

Daarnaast zullen persoonlijke gegevens niet aan andere partijen 

verstrekt worden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

c. ATV Scorpio verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke 

gevestigd zijn buiten de EU. 

7. PUBLICATIE RESULTATEN 

a. Het opstellen van een klassement van deelnemers is inherent aan 

een competitie zoals het evenement. Het maakt dus deel uit van 

de overeenkomst omtrent de deelname aan het evenement. 

b. De resultaten worden gepubliceerd op de website van het 

evenement of een website van een derde partij waarmee een 

verwerkersovereenkomst is afgesloten. 

c. Verzoeken om uit de resultatenlijst te worden geschrapt, zullen in 

principe niet ingewilligd worden indien dit het klassement zou 

beïnvloeden. 

d. Deelnemers die een prijs of medaille hebben gewonnen tijdens 

het evenement hebben geen recht om uit de resultatenlijst te 

worden geschrapt. Overige deelnemers kunnen een verzoek 

richten tot wissen van hun deelnemersnummer, hun naam en 

voornaam, alsook leeftijd, zodat hun identificatie achteraf niet 

mogelijk is. Dat verzoek moet worden gericht aan de organisatie 

per e-mail (woc@atvscorpio.nl) met vermelding van het 

evenement en de naam en voornaam van de deelnemer. Een 

bewijs van identiteit kan worden gevraagd. 


