
Privacy-statement Frits Kalshoven Competition 2023  

  

As a participant of the Frits Kalshoven International Humanitarian Law Competition 

2023 (hereafter: the Competition), we ask you to share personal data. Carefully 

processing personal data is of utmost importance for the Netherlands Red Cross and the 

Belgian Red Cross-Flanders, International VZW (hereafter “Belgian Red Cross-Flanders”). 
While doing this, we comply with the law and regulations concerning the protection of 

personal data, such as the General Data Protection Regulation (AVG). With this privacy-

statement we inform you how we handle your personal data. 

  

1. Who is responsible for processing your personal data and what is the legal 

basis? 

The Netherlands Red Cross is based in the Netherlands, The Hague, at Anna van 

Saksenlaan 50 (2593 HT). The Belgian Red Cross-Flanders is based in (2800) Mechelen, 

Belgium at Motstraat 40. 

  

2. In the context of the competition 

The Netherlands Red Cross and the Belgian Red Cross-Flanders organize the competition 

together. Therefore, both organizations are joint controllers of the personal data 

processed in the context of this competition. The Netherlands Red Cross and the Belgian 

Red Cross-Flanders process your personal data in order to organize the competition in a 

good way, and: 

• to be able to contact you in the context of the competition; 

• to send you information in the context of the competition; 

• to promote and organize future competitions. 

  

The Netherlands Red Cross and the Belgian Red Cross-Flanders process your personal 

data in the context of the realization and / or execution of an agreement (by participating 

in the competition an agreement will be formed between you and the Red Cross in which 

context your personal data will be processed). 

  

3. In the context of any other use of your personal data 

Any continued use of the personal data processed in the context of the competition will 

take place under the independent responsibility of the Netherlands Red Cross and the 

Belgian Red Cross-Flanders respectively. Both the Netherlands Red Cross and the Belgian 

Red Cross-Flanders process as controller your personal data because of their legitimate 

interest in relationship management, and, based on your permission, to inform you about 

the upcoming editions of the competition and other activities of the Netherlands Red 

Cross and the Belgian Red Cross-Flanders. The Red Cross concludes a processing 

agreement with parties outside the European Economic Area (EEA). These parties are 

providing support services, such as an external data platform and portal, and software 

suppliers. We provide adequate safeguards through data protection standards or any 

other guarantees. These can be consulted on our 

websites[TW1] [NL2]  (https://www.rodekruis.be/juridische-info/gegevensbeleid/). 

  

https://fd7.formdesk.com/rodekruis/FKC2023permissionlecturersroleplayersjury#_msocom_1
https://fd7.formdesk.com/rodekruis/FKC2023permissionlecturersroleplayersjury#_msocom_2


4. Is your personal data passed on? 

In the context of the purposes as mentioned above, the Netherlands Red Cross and the 

Belgian Red Cross-Flanders provide your personal date, as far as needed, to: 

• Processers who provide support services, such as an external data portal- and 

platform, call centers, text- and mailing services, software providers, service 

providers regarding catering, activities, facilities and overnight stays. 

• Governments, in cases when this is legally required. 

  

5. What is the retention period of my personal data? 

The Netherlands Red Cross and Belgian Red Cross-Flanders preserve your personal data 

as long as you continue to be interested in their activities, up to a maximum of 10 years 

after your last contact. 

  

6. What are my privacy rights? 

In conformity with legal conditions, you have the right to access your personal data, the 

right to request correction, restriction or deletion of your personal data. You also have 

the right to object to the use of your data. You can send your written requests or 

questions regarding privacy-related matters either to: 

  

The Netherlands Red Cross 

To the attention of the Privacy Officer 

PO Box 28120 

2502 KC The Hague or by e-mail: privacy@redcross.nl 

  

Belgian Red Cross-Flanders 

To the attention of the DPO 

Motstraat 40 

2800 Mechelen 

or by e-mail: DPO@rodekruis.be 

or by phone: 0032 15 44 33 86 

  

On www.rodekruis.be/mijngegevens  you can manage your communication 

preferences[TW3] [NL4] . 

  

You are also entitled to submit a complaint about the use of your data with the Belgian 

Data Protection Authority (Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, contact@apd-gba.be, +32 

2 274 48 00) or the Dutch Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens, PO Box 

93374, 2509 AJ The Hague, 088-1805250). 

  

  

Last update: August 30th 2022 

  

 

Privacy-statement Frits Kalshoven Competitie 2023 

  

Als deelnemer aan de Frits Kalshoven Competitie 2023 (hierna: de competitie) vragen wij 

uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied 

van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Met dit privacy-statement informeren wij u hoe wij met uw 



persoonsgegevens omgaan.  

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en op 

basis van welke rechtsgrond worden de gegevens verwerkt? 

Het Nederlandse Rode Kruis is gevestigd in Nederland in (2593 HT) Den Haag aan de 

Anna van Saksenlaan 50. Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal VZW (hierna “Rode 
Kruis-Vlaanderen”) is gevestigd in België te 2800 Mechelen, Motstraat 40. 
 

2. In het kader van de Frits Kalshoven competitie 

Het Nederlandse Rode Kruis en Rode Kruis-Vlaanderen VZW Internationaal (hierna “Rode 
Kruis-Vlaanderen”) organiseren de competitie gezamenlijk. Beide organisaties zijn dan 
ook gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die in het 

kader van de competitie worden verwerkt. Het Nederlandse Rode Kruis en Rode Kruis-

Vlaanderen verwerken uw persoonsgegevens om de competitie op een goede wijze te 

kunnen organiseren en om: 

• contact met u te kunnen opnemen in het kader van de competitie; 

• u informatie te sturen in het kader van de competitie; 

• volgende competities te promoten en te organiseren. 

 

Het Nederlandse Rode Kruis en Rode Kruis-Vlaanderen verwerken uw persoonsgegevens 

op basis van de rechtsgrond totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst 

(door de deelname aan de competitie ontstaat tussen u en het Rode Kruis een 

overeenkomst in welk kader uw persoonsgegevens worden verwerkt). 

 

3. In het kader van enig ander gebruik 

Elk voortgezet gebruik van de persoonsgegevens die in het kader van de competitie zijn 

verwerkt, geschiedt onder zelfstandige verantwoordelijkheid van respectievelijk het 

Nederlandse Rode Kruis en Rode Kruis-Vlaanderen. 

Zowel het Nederlandse Rode Kruis als Rode Kruis-Vlaanderen verwerken als 

verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens op basis van hun gerechtvaardigd belang 

voor relatiebeheer en  om u te informeren over de volgende edities van de competitie en 

de activiteiten van het Nederlandse Rode Kruis en Rode Kruis-Vlaanderen. 

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische 

ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern 

dataplatform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door 

middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste 

waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen. 

 

4. Worden jouw gegevens doorgegeven? 

In het kader van bovenvermelde verwerkingen verstrekken het Nederlandse Rode Kruis 

en Rode Kruis-Vlaanderen jouw gegevens, voor zover nodig, aan 

• verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform 

en -portaal, callcenters, sms- en mailingdiensten, softwareleveranciers, 

dienstverstrekkers m.b.t. catering, activiteiten, faciliteiten en 

overnachtingen. Sommige verwerkers bevinden zich buiten de Europese 

economische ruimte. We bieden passende waarborgen door middel van 

standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste 

waarborgen.  Deze kan je bij ons raadplegen. 

• overheden wanneer dit wettelijk verplicht is. 

5. Wat is de bewaartermijn van de gegevens? 



Het Nederlandse Rode Kruis en  Rode Kruis-Vlaanderen bewaren jouw gegevens voor 

zolang je interesse vertoont in hun activiteiten en maximum tot 10 jaar na jouw laatste 

contact.  

  

6. Welke privacy rechten kun je uitoefenen? 

Conform de wettelijke voorwaarden, heb je een recht tot inzage, verbetering, 

verwijdering, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook 

het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking. Jouw rechten kun je als volgt 

uitoefenen: 

  

Het Nederlandse Rode Kruis 

Ter attentie van de Privacy Officer 

PO Box 28120 

2502 KC Den Haag of per e-mail: privacy@redcross.nl 

  

Rode Kruis-Vlaanderen 

Ter attentie van de DPO 

Motstraat 40 

2800 Mechelen 

of per e-mail: DPO@rodekruis.be 

of per telefoon: (+32)15.44.33.86 

  

Op www.rodekruis.be/mijngegevens  kun je zelf je communicatievoorkeuren aanpassen. 

  

Mocht je een klacht hebben, kan die worden ingediend bij de 

Gegevensbeschermingsautoriteit in België, Drukpersstraat 35, 1000 

Brussel, contact@apd-gba.be tel (+32)2/274.48.00 of bij de Nederlandse 

toezichthoudende Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, tel. 

+31(88)18.05.250.  

  

Laatste update: 30 augustus 2022 

 

 


