
De ‘’Ik daag jou uit’’ campagne is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. Wij verzamelen en verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. 

Wij zorgen ervoor dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens worden in geen enkel geval verkocht of 

beschikbaar gesteld aan derden voor doeleinden anders dan het uitvoeren van onze dienstverlening. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Afhankelijk van het soort aanmelding (deelnemer, werkgever, sponsor, ambassadeur) verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

• Bedrijfsnaam 

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Geboortedatum

• E-mailadres

• Telefoonnummer

• Bankrekeningnummer

• Bedrijfswebsite

Doel van de gegevensverwerking
De ‘’Ik daag jou uit’’ campagne verwerkt jouw persoonsgegevens:

• voor het afhandelen van je aanmelding als deelnemer, werkgever, sponsor of ambassadeur.

• voor het afhandelen van de betaling.

• om indien nodig bij vragen over de aanmelding telefonisch of per e-mail contact op te nemen.

Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. 

De ‘’Ik daag jou uit’’ campagne bewaart de persoonsgegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na de overeenkomst 

zullen de NAW gegevens vernietigd worden.

Zowel Mollie (betaalsysteem) als ZaZ Welzijn (initiatiefnemer) hebben hun eigen privacy verklaringen, klik hier om die van Mollie in te 

zien en hier om die van ZaZ Welzijn in te zien. 

Recht op inzage
In principe heeft iedereen recht op inzage in alle eigen persoonsgegevens. Bedenk van tevoren waarin jij precies inzage wilt en stuur 

ons dan per e-mail (info@ikdaagjouuit.nl) een verzoek tot inzage. De opgeslagen gegevens kunnen wij laten zien door middel van 

kopieën van alle documenten waarin de gegevens zijn verwerkt of door de gegevens te kopiëren in een overzicht. Je kunt een verzoek 

doen tot inzage, correctie of verwijdering. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het 

verzoek mee te sturen. Maak deze kopie met de app ‘KopieID’ en maak daarmee de pasfoto, paspoortnummer, MRZ (de strook met 

nummers onderaan uw paspoort) en BSN zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Privacy
Reglement

Deze campagne is een samenwerking tussen 
Mediakanjers, ZaZ Welzijn B.V. en VoorBeeld Media

https://www.mollie.com/nl/privacy
https://www.zazwelzijn.nl/wp-content/uploads/2019/04/ZAZ_PRIVACYREGLEMENT.pdf

