
Privacy Statement 
Delft University of Technology Formula Student/FSAE Racing Team (hierna: Formula 
Student Team Delft “FSTD”) verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met 
de geldende wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze. In deze privacyverklaring licht 
FSTD toe welke persoonsgegevens wij van u verwerken en voor welke doeleinden en 
welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.  
  

Persoonsgegevens 
FSTD verwerkt de volgende persoonsgegevens: 
 
Van haar leden en aspirant leden:  

• voor- en achternaam; 
• geslacht; 
• geboortedatum; 
• adresgegevens; 
• telefoonnummer; 
• e-mailadres; 
• rekeningnummer; 
• transactiegeschiedenis. 
• Informatie over je status als student aan de Technische Universiteit Delft of andere 

Nederlandse onderwijsinstelling. Deze data omvat 
o Student-identificatienummer 
o Studierichting en faculteit 
o Huidig studiejaar 
o Start van je studie en voortgang. 
 
Van oud leden : 

• Voor- en achternaam 

• Tel nummer 
 

Van Sollicitanten naar een lidmaatschap 
• voorletters, voor- en achternaam; 
• geslacht; 
• geboortedatum; 
• adresgegevens; 
• telefoonnummer; 
• CV’s 
• Gespreksverslagen. 

 
Van de bezoekers van haar website: 

• interactiegegevens die samenhangen met het bezoek aan de website, zoals IP-adres, 
cookies en bezochte pagina’s; naam en email adres indien deze op de contact pagina 
zijn achtergelaten. 

 
Van contactpersonen van sponsoren, belangstellenden, leveranciers  

• Naam, achternaam 

• Email 

• Telefoon nummer 

• Zakelijk adres 
 



Doelen 
  
FSTD verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende 
doeleinden: 
 
Van de Leden en aspirant leden: 

• de ledenadministratie, inclusief communicatie naar leden: 
• Het uitvoeren van interne transacties en verrekeningen; 
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 
• Het aanmelden van teamleden voor deelname aan een Formula Student competitie 

(e.g. Formula Student Germany) bij de organisatie van de competitie; 
• Het delen van informatie over je status als teamlid bij FSTD met de Technische 

Universiteit Delft. 
 
FSTD kan haar leden toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken voor een 
nog niet genoemd doel. Indien het lid hiertoe toestemming verleent, dan kan het lid die 
toestemming op ieder gewenst tijdstip ook weer intrekken. 
 
Van de oud Leden: 

• Onderhouden van contacten 
 
Van de Sollicitanten: 

• Het doen van een sollicitatie traject. 
 
Van Bezoekers van de Website: 

• Het kunnen reageren op contactverzoeken en het verbeteren van onze website, 
producten en diensten en marketing activiteiten. 

 
Van contactpersonen bij leveranciers, sponsoren en belangstellenden: 

• Het onderhouden van contacten 

• Het sturen van Nieuwsbrieven 

• Het verzoeken om bijdragen/sponsorships 
 
 

Juridisch Grondslag 
FSTD verwerkt de persoonsgegevens op basis van overeenkomst, gerechtvaardigd 
belang, wettelijke grondslag en waar van toepassing toestemming; 
  

Bewaartermijnen 
FSTD bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien van 
toepassing worden de wettelijke bewaartermijnen gehanteerd. 
Gegevens van niet aangenomen sollicitanten worden bewaard tot 4 weken na afwijzing 
tenzij de sollicitant toestemming heeft gegeven zijn/haar gegevens langer te bewaren. 
Gegevens van oud leden en contactpersonen worden bewaard totdat de toestemming 
wordt ingetrokken. 
  

Beveiliging  
FSTD hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt 
passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen 
te gaan, en misbruik, verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen. Mocht u menen 



dat er aanwijzingen zijn dat er desalniettemin sprake is van onbevoegde toegang tot uw 
gegevens, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. 
  

Rechten 
U heeft een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens: 
  
Recht van inzage 
U kunt opvragen welke persoonsgegevens wij van U verwerken en voor welke doelen dit 
gebeurt. 
 
Recht op rectificatie en/of aanvulling 
Indien uw gegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn, kunt u deze gegevens laten 
verbeteren of aanvullen. 
 
Recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevenswissing 
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FSTD. Als 
dit bezwaar wordt gehonoreerd, als u een eventueel verleende toestemming intrekt, of 
als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u FSTD ook verzoeken 
uw gegevens te wissen. Indien u de gegevens niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat 
deze niet verder worden verwerkt kunt u verzoeken om beperking van de verwerking 
 
Recht op overdraagbaarheid 
Indien FSTD gegevens van u verwerkt op basis van uw toestemming of die verwerking 
noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en FSTD, kunt u S 
FSTD verzoeken om de gegevens die FSTD van u heeft ook (elektronisch) aan een 
andere organisatie of ander Team te verstrekken 
 
Indien U een van de genoemde rechten west uit te oefenen, neem dan contact met ons 
op info@fsteamdelft.nl. Wij zullen binnen 4 weken reageren. 
 
Heeft U een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht 
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. 

 
Ontvangers/Derden 
FSTD verkoopt uw gegevens nooit aan derde partijen. Ook zonder commerciële basis 
zullen de persoonsgegevens niet verstrekt worden aan derden zonder uw toestemming. 
FSTD kan persoonsgegevens delen met derden die de gegevens in onze opdracht voor 
ons verwerken. Met deze derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. 
Gegevens van leden van FSTD kunnen gedeeld worden met de Technische Universiteit 
Delft, en met organisaties voor deelname aan een Formula Student Competition. 
Daarnaast kunnen persoonsgegevens van leden worden gedeeld met MIT (volledige 
naam) in de USA. FSTD zal haar leden daarvoor expliciete toestemming vragen. 
 

Gebruik van Cookies 
Het FSTD maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een 
eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt 
opgeslagen. Het FSTD maakt gebruik van tijdelijke (functionele) cookies. Deze cookies 
bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van het 
FSTD website voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast ka het FSTD ook analytische 
cookies gebruiken om het gebruik van onze website, producten, diensten en marketing 
te verbeteren. Wij plaatsen alleen Analytische cookies met uw voorafgaande 
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toestemming, die u kunt aangeven door de toestemmingsbutton aan te klikken die u 
initieel bij het bezoek aan onze website wordt getoond. 
 

 
Wijzigingen 

Het FSTD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de 
privacyverklaring. Wij raden U aan daarom regelmatig de website in de gaten te houden 
van het FSTD waar altijd de laatste versie van de Privacy Statement te vinden is. 
 

Vragen?  
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid neem dan gerust contact met ons 
op.  
 

Contact 
  
U kunt FSTD bereiken via e-mail operations@fsteamdelft.nl.   

 
 
DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FORMULA STUDENT/FSAE RACING TEAM  
Stevinweg 1 
2628 CN Delft 
operations@fsteamdelft.nl   
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