
Voorwaarden Doortraproute beoordelen  
Het beoordelen van de concept Doortraproutes wordt door de Fietsersbond 
georganiseerd. Deelname vindt op eigen risico plaats. Op deze actie is de 
privacyverklaring van de Fietsersbond van toepassing. In deze actievoorwaarden 
vermelden we specifieke aanvullingen. 

Gegevensverwerking 
De Fietsersbond verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming 
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Fietsersbond bewaart je 
persoonsgegevens maximaal 2  jaar. Als je in de tussentijd niet meedoet aan andere 
activiteiten van de Fietsersbond, worden je gegevens na 1 jaar vernietigd. De door jou 
gegeven antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt in de resultaten van de 
beoordeling van de route. Incidenteel kan het zijn dat we testfietsers mailen, mochten zij 
een reactie hebben die om nadere toelichting vraagt. Deze reactie wordt geanonimiseerd 
verwerkt in de resultaten van de beoordeling. 

Wil je voor de bewaartermijn is verstreken je gegevens verwijderen, neem dan contact op 
met het Privacy-team van de Fietsersbond via privacy@fietsersbond.nl. Vermeld hierbij 
dat je meedeed aan Doortraproutes Overijssel en Gelderland. 

We gebruiken je gegevens voor deze activiteit. Indien we over je emailadres beschikken, 
zullen we je in 2021 en 2022 eventueel nader informeren over de ontwikkelde 
Doortraproutes. 

De persoonsgegevens die in het kader van Doortrappen worden verkregen, worden alleen 
gebruikt door de Fietsersbond en worden in principe niet verstrekt aan derden. 
Alleen in het geval een gemeente een consumptie beschikbaar stelt, moeten we hen/de 
horeca informeren wie de testfietsers zijn t.b.v. het verstrekken van de consumptie. 

De gegevens kunnen daarnaast gebruikt worden voor het verzenden van de nieuwsbrief 
en/of het verstrekken van informatie over de Fietsersbond. 

We slaan bij deze actie de volgende persoonsgegevens op: 

• Naam 

• Geboortejaar 

• Woonplaats 

• E-mailadres 

 

De Fietsersbond is verwerkingsverantwoordelijke, en in die zin verantwoordelijk voor de 
bescherming van de data. Wij maken gebruik van verwerkers die vertrouwelijk met de 
data zullen omgaan. Het gaat hierbij vooralsnog om de volgende bedrijven: 

• Microsoft (IRL) 
We gebruiken Microsoft Forms als tool voor het beoordelen van de 
Doortraproutes. Microsoft gebruikt voor de Europese klanten servers in de EU, 
met name Ierland. 

• Sharpspring (VS) 

Bij akkoord wordt je e-mailadres opgeslagen in een mailinglijst in Sharpspring. 
Deze tool gebruiken wij om jou op de hoogte te houden van de Doortraproutes. 

https://www.fietsersbond.nl/privacy/
mailto:privacy@fietsersbond.nl


De Fietsersbond houdt zich het recht voor om ook andere verwerkers in te schakelen. Zij 
moeten een verwerkersovereenkomst ondertekenen die voldoet aan alle AVG-bepalingen. 
De namen van deze verwerkers worden op deze pagina gepubliceerd. 

Over de win-actie 
De deelnemers die tijdens de vastgestelde testdagen van de genoemde Doortraproute 
mee hebben gedaan èn de enquête tijdig en volledig hebben ingevuld, maken kans op het 
winnen van een cadeaubon van €20. Per Doortraproute (dus negen routes) wordt één 
cadeaubon verloot. 

De prijswinnaars ontvangen uiterlijk 15 december 2021 persoonlijk bericht per e-mail. 
Prijzen kunnen niet ingewisseld worden voor geld of andere producten 

Eventuele klachten ter zake deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt bij de 
Fietsersbond. 

Deze actie wordt aangeboden in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele 
Kansspelen 2014. 

Over de uitslag van het testfietsen en de bijbehorende actie kan niet worden 
gecorrespondeerd en aan deelname kunnen geen rechten worden ontleend. 
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