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Algemeen: 

Stichting Truckrun Horst verzorgt jaarlijks een dag waarin mensen met een 

beperking en of functiebeperking mee kunnen rijden met een vrachtauto. Om 

deze feestelijke dag zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen, zijn wij 

genoodzaakt over bepaalde persoonsgegevens te beschikken.  

Vestiging 

Het secretariaat van stichting Truckrun Horst is gevestigd op van Mirlaerstraat 3, 
5961 SK Horst en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Stichting Truckrun staat 
ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder 
nummer 12046321. 

 
Contactgegevens: 

Secretariaat Stichting Truckrun Horst 
Website: www.truckrun.nl | Email: secretariaat@truckrun.nl 

 

 

De Stichting Truckrun Horst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende 

doelen:  

a. Verzenden van onze nieuwsbrief, uitnodigingen of andere mailing voor een 

evenement.  

b.  Voor vrienden van de Truckrun Horst voor het automatisch innen (SEPA 

doorlopende machtiging) van de incasso voor het lidmaatschap als vriend 

van de Truckrun Horst.  

c.  Voor Chauffeurs/deelnemers/vrijwilligers enz. voor het sturen en 

vastleggen van informatie omtrent komende truckruns.  

d. Voor verkeersregelaars het sturen en vastleggen van informatie omtrent 

komende truckruns en het indienen van de groslijst bij de gemeente en 

politie en of veiligheidsregio.  

e. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening 

uit te kunnen voeren. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

De Stichting Truckrun Horst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 

nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van maximaal 3 jaar.  

http://www.truckrun.nl/
mailto:secretariaat@truckrun.nl
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Hieronder staat beschreven welke gegevens wij verzamelen, waarom en met 

welk doel.  

Persoonsgegevens  

Doel: De door een deelnemer/verzorger/ Instelling/ ouder of chauffeur verstrekte 

persoonsgegevens worden door de organisatie vastgelegd ten behoeve van de 

inschrijving voor de Truckrun. Dit wordt gedaan conform de wet bescherming 

persoonsgegevens (AVG).  

Gebruikt door: organisatie  

Contactgegevens: (mailadres en telefoonnummer)  

Doel: communicatie tussen organisatie en bijrijders, chauffeurs en vrijwilligers.   

Gebruikt door: organisatie  

Medische gegevens:  

Doel: op de hoogte zijn van mogelijke aandoeningen/verplichte medicatie tijdens 

het evenement. Veelal valt dit direct onder de verantwoordelijkheid van de 

deelnemer/verzorger/ Instelling/ ouder of chauffeur. Enkel in noodsituaties kan 

de verantwoordelijkheid bij de organisatie liggen en of EHBO/BHV-hulpverlener.  

Gebruikt door: organisatie en of EHBO/BHV-hulpverlener.  

Portretrecht:  

Met grote regelmaat krijgen of maken wij zelf foto’s of ander beeldmateriaal van 

mensen tijdens de evenement(en). Iedereen die deelneemt of het evenement 

bezoekt staan met regelmaat herkenbaar op de foto. Aangezien deze foto’s of 

ander beeldmateriaal in ons systeem niet te koppelen zijn aan persoonsgegevens 

is hier geen sprake van het verzamelen van gevoelige persoonsgegevens.  

De evenementenfoto’s of ander beeldmateriaal worden soms gemaakt op 

verzoek van de Stichting Truckrun Horst of aangeboden aan ons. Als Stichting 

Truckrun Horst benadrukken wij duidelijk aan de 

deelnemers/chauffeurs/vrijwilligers/bezoekers laten weten dat er beelden 

gemaakt worden die gepubliceerd kunnen worden, zowel bij het evenement als in 

redactionele artikelen en of in de diverse mediakanalen.  

Bij individuele bezwaren worden de foto’s natuurlijk direct door ons verwijderd.   

Delen van persoonsgegevens met derden:  

De Stichting Truckrun Horst verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt 

deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst 

met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw 

gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst 

om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging.   

 

Vrijstellingsformulier (ontheffing): 
 

Doel: Communicatie tussen Stichting Truckrun Horst, chauffeurs en de 
overkoepelende Stichting Chauffeursactiviteiten. 
 

http://www.chauffeursverenigingen.nl/?q=node/1
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Gebruikt voor: Chauffeurs die door deelname aan de Truckrun Horst niet voldoen 
aan de rij- en rusttijdenverordening, hebben recht op een vrijstellingsbrief 
(ontheffing) Deze vrijstellingsbrief, het zogenoemde ‘Deelnameformulier 

Truckrun‘, wordt uitgegeven door het secretariaat OSC (Overkoepelende 
Stichting Chauffeurs-activiteiten). Chauffeurs die meedoen met de Truckrun 

Horst kunnen jaarlijks via de website www.truckrun.nl zich hiervoor aanmelden 
De vrijstellingsbrieven kunnen op de dag van Truckrun afgehaald worden bij de 
infostand. Een kopie van de vrijstellingsbrief (ontheffing) wordt doorgestuurd 

naar OCS. Meer informatie over OCS zie 
https://www.chauffeursverenigingen.nl/?q=content/truckruns 

 

Stichting Truckrun Horst gaat zorgvuldig om met de gegevens die we van u 

krijgen voor het organiseren van de jaarlijkse truckrun. Mocht er desondanks 
toch nog op- of aanmerkingen zijn dan vernemen we die graag van u. U kunt dit 
melden bij het bestuur van onze stichting. 

Dank voor uw medewerking. 
 

Bestuur Stichting Truckrun Horst. 
  

http://www.truckrun.nl/
https://www.chauffeursverenigingen.nl/?q=content/truckruns

