
Privacybeleid 
Wie zijn we 
Rallywereld-app is een label van Rallywereld bv, bereikbaar via 
www.rallywereld.nl en middels de Rallywereld-app in zowel de Google 
Play als iOS App store. Rallywereld-app en Rallywereld.nl richten zich, 
vanuit een passie voor de rallysport, op het digitaliseren en verjongen 
van het sportief kaartlezen in Nederland. Het bedrijf is in 2020 opgezet 
door Ronald Jans en Gerhard Fokkens. 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en 
waarom 
Bestelling 

Bij het bestellen van een Rallywereld-rally vragen we om 
persoonsgegevens die nodig zijn om de verkoop volgens wet en 
regelgeving te laten verlopen. Daarnaast zijn er optionele velden zoals 
Bestuurder, Navigator en Auto; welke kunnen worden gebruikt om mee 
te geven bij het rijden van de route. 

Reacties op Rallywereld-app en Rallywereld.nl richten  

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de 
gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker 
en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. 

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit 
wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar 
service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier 
vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is 
goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je 
reactie. 

Media 



Als je een geregistreerde gebruiker bent en wilt voorkomen dat anderen 
data uit jou afbeeldingen kan halen, moet je voorkomen dat je 
afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers 
van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en 
de locatiegegevens inzien. 

Cookies 

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je 
naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen 
worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet 
opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn 
een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om 
te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen 
persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. 

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw 
login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen 
geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner 
mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van 
jouw account, worden login cookies verwijderd. 

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende 
cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen 
persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt 
bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen. 

Ingesloten inhoud van andere websites 

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten 
(bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud 
van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker 
deze andere website heeft bezocht. 

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, 
tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze 
ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten 
inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. 



Analytics 

Met wie we jouw data delen 
Enkel de verkoper/uitzetter van de route krijgt een melding over de 
verkoop. Alle voor de verkoop benodigde gegevens zullen met de 
verkoper worden gedeeld om de levering van de Rallywereld-app en 
Rallywereld.nl zo spoedig mogelijk te laten verlopen. 

Hoe lang we jouw data bewaren 
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata 
van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we 
vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van 
dat we ze moeten modereren. 

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van 
toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun 
gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie 
bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam 
kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze 
informatie ook bekijken en wijzigen. 

Gegevens omtrent de verkoop van Rallywereld-rally’s bewaren wij 
tenminste één jaar of zolang dit voor belasting en accountancy redenen 
benodigd is. 

Welke rechten je hebt over je data 
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, 
kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens 
die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. 
Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je 
hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten 
bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings 
doeleinden. 

Waar we jouw data naartoe sturen 



Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde 
spamdetectie service geleid worden. 

Jouw persoonsgegevens 
Rallywereld-app en/of Rallywereld.nl kan persoonsgegevens over u 
verwerken, doordat u gebruik maakt van diensten van Rallywereld of 
omdat u zich heeft aangemeld als deelnemer van een evenement dat 
gebruikt maakt van Rallywereld-app en Rallywereld.nl kan hierdoor over 
de volgende (persoons)gegevens beschikken: 

• Standaard 
• Naam 
• Mailadres 
• Optioneel: Telefoonnummer 

• In geval van bestellingen 
• Geboortedatum 
• Adres 
• Postcode 
• Woonplaats 
• Land 
• IBAN 
• Betaalwijze en betalingsstatus 

• Bij deelname evenement 
• Autogegevens 
• Foto’s en beeldmateriaal 

Rallywereld-app en Rallywereld.nl zullen deze gegevens niet anders 
gebruiken dan voor de daartoe bestemde redenen zoals het rijden van 
een route. Eventuele marketing over nieuwe routes zal enkel worden 
gestuurd aan daadwerkelijke klanten van de webshop van Rallywereld-
app en Rallywereld.nl  

Bovenstaande gegevens worden opgeslagen in: 

• Website Rallywereld-app en Rallywereld.nl 

Rallywereld-app en Rallywereld.nl verwerken uw 
persoonsgegevens om de volgende redenen: 



• Registreren deelname evenementen van derde partijen 
• Publiceren deelnemerslijsten en uitslagen evenementen 
• Registreren deelname Rallywereld rallys 
•  Mailings over nieuwe rallys 
• Publiceren foto- en/of beeldmateriaal 
• Feliciteren en toesturen persoonlijke kortingscodes 

Rallywereld deelt uw benodigde persoonsgegevens alléén met de 
evenementen die van Rallywereld gebruik maken waar u aan 
deelneemt. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of 
te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering 
sturen naar info@ Rallywereld.nl. Rallywereld zal zo snel mogelijk, maar 
uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Rallywereld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
De website van Rallywereld maakt gebruik van een SSL Certificaat om te 
borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik of een datalek, of indien u meer 
informatie wenst over de beveiliging van door Rallywereld verzamelde 
persoonsgegevens, neem dan contact met Rallywereld op via info@ 
Rallywereld.nl. www.Rallywereld.app is een website van Rallywereld. 

Rallywereld behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen 
aan dit privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de 
eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens 
Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid regelmatig te 
raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt het 
meest recente privacybeleid raadplegen via www.Rallywereld.nl. 
 


