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Privacy statement 
 
De Haagse Stichting Evenementen voor Gehandicapten (EVG), 
de statutaire naam van de organisatie van de Ooievaarsrun, 
verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement 
informeren wij over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens 
verwerkt worden. 
 
De Haagse Stichting EVG gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en 
handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons 
opvragen of wijzigen. 
 
Doeleinden 
De Haagse Stichting EVG verzamelt en verwerkt persoonsgegevens omdat dit 
noodzakelijk is voor andere: 

•   Het voeren van een deelnemersadministratie (het inschrijven en uitnodigen 
van deelnemers en chauffeurs) 

•   Het voeren van een vrijwilligersadministratie (het inschrijven en informeren 
van vrijwilligers 

•   Het voeren van een donateurs-/sponsoradministratie (communicatie met 
potentiële en huidige donateurs en sponsors) 

•   Het aanvragen van vergunningen  
 
De Haagse Stichting EVG verwerkt persoonsgegevens o.a. via de website en per e-
mail. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden verwerkt de Haagse Stichting 
EVG uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming. 
 
Persoonsgegevens 
De Haagse Stichting EVG verzamelt verschillende soorten persoonsgegevens: 

•   NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 
•   Telefoonnummer 
•   E-mailadres 
•   Met betrekking tot deelnemers: 

o   Indien van toepassing: vervoer per rolstoelbus 
•   Met betrekking tot transportbedrijven en donateurs/sponsors 

o   Betalingshistorie 
 
Foto en video 
Tijdens de Ooievaarsrun (inclusief voorbereiding en afbouw) worden foto’s en 
video’s gemaakt door vrijwilligers van de Haagse Stichting EVG. Dit foto- en 
videomateriaal wordt geplaatst op onze website en/of facebookpagina. Door 
deelname aan het evenement stemt u hiermee in. Daarnaast zullen bij het 
evenement externe media aanwezig zijn. 
 
Gegevensdeling met derden 
Tenzij in dit privacy statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet 
gedeeld met derden. De Haagse Stichting EVG verstrekt persoonsgegevens alleen 
aan handhavende autoriteiten wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. 
 


