Algemene Voorwaarden voor het gebruiken van breda.rotarysantarun.nl en de inschrijving
voor de Rotary Santa Run Breda (Versie 1 oktober, 2019)
Onderwerp van de overeenkomst
(1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen
a. Het organiserend comité van de Rotary Santa Run Breda (hierna genoemd als
“Organisatie Santa Run”), bestaande uit een afvaardiging van de vier Bredase
Rotary Clubs, te weten RC Breda, RC Breda-Mark en Aa, RC Breda Mastbos en
RC Breda-Zuid.
b. Gebruikers van de website breda.rotarysantarun.nl
c. Deelnemers van de Rotary Santa Run Breda (hierna genoemd als “deelnemer”).
(2) Organisatie Santa Run biedt de organisatie aan van de Rotary Santa Run Breda (hierna
genoemd als “Santa Run”), aan haar deelnemers
Deelname
(1) De deelnemer mag aan het evenement deelnemen, indien het inschrijfformulier naar
waarheid is ingevuld, het inschrijfgeld volledig is voldaan en de deelnemer akkoord is
gegaan met de algemene voorwaarden. De Organisatie Santa Run behoudt het recht te
allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.
(2) Indien de deelnemer zicht heeft ingeschreven voor de Santa Run, kan deze zich niet
uitschrijven
(3) Het besluit van de Organisatie Santa Run om de Santa Run geen doorgang te laten
vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de
deelnemer gemaakte kosten.
Aansprakelijkheid
(1) Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisatie Santa Run is niet aansprakelijk
voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de
deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Rotary Club toe te
rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor
ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of
overlijden.
(2) De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of
een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte,
veroorzaakt door zijn deelname aan de Santa Run.
(3) De deelnemer vrijwaart de Organisatie Santa Run voor schade die derden mochten
lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met
betrekking tot de Santa Run. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het
risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
Portretrecht
(1) De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisatie Santa Run voor
openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal
en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.
Persoonsgegevens

(1) De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatie Santa
Run opgenomen in een bestand gedurende de periode van 1 jaar na afloop van het
evenement. De deelnemer verleent met het inschrijven voor de Santa Run
toestemming aan de Organisatie Santa Run tot gebruik van de persoonsgegevens voor
het verzenden van informatie aan de deelnemer en het analyseren van date. Het is de
deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven
bezwaar te hebben of zich af te melden van de mailingsdienst, waarna de Organisatie
Santa Run het verzenden van e-mails naar deze deelnemer stop zal zetten.
Hulpdiensten en gezondheid
(1) De Organisatie Santa Run behoudt zich het recht voor het verstrekken van gegevens
van deelnemers aan hulpdiensten in geval van nood, of wanneer de hulpdiensten dit
vragen. Denk hierbij aan persoonsgegevens van de deelnemer. Onder hulpdiensten
worden verstaan het Rode Kruis, ambulance, ziekenhuis, politie of brandweer.
Overige
(1) Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn,
om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere
onderdelen van de voorwaarden.

