
 

 

 

ZELFVERKLARING VOOR HET COVID-19-RISICO 

Uw gezondheid en de gezondheid van alle mensen die deelnemen aan de Station Le Seau Monteberg Rally 

2020 zijn onze hoogste prioriteit. Wij vragen daarom aan iedere deelnemer of betrokkene om dit formulier 

in te vullen, voor uw en onze bescherming. 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
Voor- en achternaam  

Geboortedatum  

Straat, huisnummer  

Postcode, woonplaats  

Telefoonnummer  

Mailadres  

Team  

Functie (piloot, mecanicien, …)  

Licentienummer  

 

De ondergetekende bevestigt dat hij deze verklaring volledig zal invullen en enkel de waarheid zal 

communiceren, onder haar eigen verantwoordelijkheid voor alle juridische doeleinden. 

HANDTEKENING 

 

______________________________ 

 

VERKLARINGEN 

In overeenstemming met de geldende regelgeving en het protocol van de Veiligheidscel van 27 juli 2020, 

wordt de toegang tot het wedstrijdgebied niet toegestaan als een persoon: 

- is onderworpen aan quarantaine, of 

- Covid-19 (coronavirus ziekte) heeft, of 

- een lichaamstemperatuur van meer dan 37,5° heeft of in de afgelopen vijf dagen heeft gehad, of 

- in de laatste zeven dagen een van de andere symptomen (zie onderstaande) heeft of heeft 

gehad, namelijk:  



 

 

 

o i) een duidelijke vermindering van smaak (aroma's),  

o ii) sterke vermindering van de geur (geuren),  

o iii) droge hoest,  

o iv) moeilijkheidsgraad ademhaling,  

o (v) ernstige uitputting,  

o (vi) neusverstopping,  

o (vii) hoofdpijn,  

o (viii) diarree, 

o (iv) heeft in de afgelopen 14 dagen contact gehad met Coronavirus-positieve mensen, of 

met hun familieleden, ook al is het asymptomatisch... 

 

ZELFVERKLARING  

VOORWAARDEN 

Is onderworpen aan quarantainemeting JA NEE 

Heeft COVID-19 (Coronavirus)  JA NEE 

SYMPTOMEN 

Heeft of heeft in de afgelopen 7 dagen koorts gehad met temperatuur >= 37.5° JA NEE 

Heeft of heeft in de afgelopen 7 dagen een sterke vermindering van de smaak 
(smaken) gehad 

JA NEE 

Heeft of heeft in de afgelopen 7 dagen een sterke vermindering van de geur 
gehad 

JA NEE 

Heeft of heeft in de afgelopen 7 dagen droge hoest gehad JA NEE 

Heeft of heeft in de afgelopen 7 dagen ademhalingsmoeilijkheden gehad JA NEE 

Heeft of heeft in de afgelopen 7 dagen een sterke uitputting gehad JA NEE 

Heeft of heeft in de afgelopen 7 dagen neusverstopping gehad JA NEE 

Heeft of heeft in de afgelopen 7 dagen hoofdpijn gehad JA NEE 

Heeft of heeft in de afgelopen 7 dagen diarree gehad JA NEE 

CONTACT 

Is in de afgelopen 14 dagen in contact geweest met iemand die COVID-19-
positief was, of met zijn/haar asymptomatische familieleden 

JA NEE 

 

VERBINDT ZICH ERTOE OM 

de organisator van de wedstrijd onmiddellijk op de hoogte brengen van elke variatie 

van de verklaringen die vandaag zijn afgelegd en zich te houden aan alle geldende voorschriften, 

en het protocol van de Veiligheidscel van 27 juli 2020, die hij verklaart te weten en te aanvaarden 

 

 

Plaats en datum ___________________________      HANDTEKENING ___________________________ 



 

 

 

 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 13 VAN DE EUROPESE VERORDENING 2016/679 

Dit document is specifiek opgesteld om u te informeren over de behandeling van uw persoonlijke 

gegevens. Overeenkomstig de Europese Verordening 2016/679 (hierna "de verordening" genoemd): 

"GDPR"), krijgt u de volgende informatie. 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking - zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, nr. 7) van de 

GDPR is 

Superstage VZW, hierna "de organisator" genoemd). 

Voor alles wat betrekking heeft op de verwerking van uw gegevens en de uitoefening van uw rechten 

kunt u contact opnemen met de Eigenaar op het volgende e-mailadres: office@ypresrally.com  

1. DOEL VAN DE BEHANDELING EN RECHTSGRONDSLAG 

De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door de Organisator uitsluitend verwerkt om het risico 

te beperken en het voorkomen van de verspreiding van COVID-19.  

De rechtsgrond voor de behandeling is de noodzaak om de wettelijke verplichtingen na te komen waaraan 

de eigenaar onderworpen is, zoals bepaald in artikel 6, punt c) van de BBPR, met betrekking tot de 

uitvoering van beveiligingsprotocollen. 

Gezien het feit dat, om toegang te krijgen tot het evenement van de Organisator, uw verklaring vereist is 

op grond van:  

- Verklaring dat het niet in quarantaine is, of 

- Verklaring dat het niet besmet is door COVID-19. 

Maar ook dat onderstaande symptomen niet aanwezig zijn of eventuele contacten met personen die 

besmet zijn aan COVID-19:  

o i) een duidelijke vermindering van smaak (aroma's),  

o ii) sterke vermindering van de geur (geuren),  

o iii) droge hoest,  

o iv) moeilijkheidsgraad ademhaling,  

o (v) ernstige uitputting,  

o (vi) neusverstopping,  

o (vii) hoofdpijn,  

o (viii) diarree, 

o (iv) heeft in de afgelopen 14 dagen contact gehad met Coronavirus-positieve mensen, of 

met hun familieleden, ook al is het asymptomatisch... 

Deze gegevens worden slechts ingezameld om de deelnemer / betrokkene toegang te geven tot het 

evenement van de Organisator, of voor eventuele tracing tot 14 dagen na het evenement. 
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2. WIJZE VAN BEHANDELING EN OPSLAGTIJD 

Houd er rekening mee dat de verwerking van uw gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de 

GDPR en de huidige wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens.  

Wij informeren u dat de behandeling dat gebaseerd is op artikel 5 van de GDPR 

Wij informeren u eveneens dat uw gegevens worden behandeld gedurende de periode die strikt 

noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij zijn bestemd 

In het bijzonder zullen alle persoonlijke gegevens die op basis van deze informatie worden verzameld, 

worden opgeslagen door de Organisator tot het einde van de noodtoestand die op nationaal of lokaal 

niveau is afgekondigd als gevolg van de verspreiding van COVID-19. 

3. MEDEDELING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Uw persoonlijke gegevens die door de Organisator worden verzameld, worden niet gecommuniceerd of 

bekendgemaakt aan derden, behalve wanneer de houder gebonden is aan specifieke wettelijke 

bepalingen. 

4. DOORGIFTE NAAR DERDE LANDEN 

Uw persoonlijke gegevens worden niet overgedragen aan of opgeslagen in derde landen. 

5. RECHTEN VAN DE BETROKKENE 

In overeenstemming met artikel 7.3 van de GDPR heeft de betrokkene het recht zijn toestemming te allen 

tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis 

van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Alvorens de betrokkene zijn toestemming geeft, 

wordt hij daarvan in kennis gesteld. Het intrekken van de toestemming is even eenvoudig als het geven 

ervan. 

Wij informeren u ook dat door de aanvraag rechtstreeks bij de Organisator in te dienen, U op elk 

moment, in overeenstemming met de artikelen 15 tot en met 22 van de GDPR, het recht heeft om: 

a) vragen om bevestiging van het al dan niet bestaan van uw persoonlijke gegevens; 

b) om informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van 

persoonlijke gegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw persoonlijke 

gegevens zijn of zullen worden verstrekt, en, waar mogelijk, de bewaarperiode; 

c) de rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen; 

d) de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen; 

e) de overdraagbaarheid van de gegevens te verkrijgen, d.w.z. ze te ontvangen van een voor de 

verwerking verantwoordelijke, in een formaat gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar 

door een automatisch apparaat, en ze door te sturen naar een andere houder van de behandeling 

zonder belemmering; 



 

 

f) zich te allen tijde tegen de behandeling te verzetten, ook in het geval van behandeling met het 

oog op direct marketing; 

g) zich verzetten tegen geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot natuurlijke 

personen; 

h) de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken om toegang tot en rectificatie of 

verwijdering van de gegevens, of om het verzoek om de beperking van de hen betreffende 

verwerking of het maken van bezwaar tegen hun verwerking, naast het recht naar de 

overdraagbaarheid van gegevens; 

i) een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 

 

 

Ik, ondergetekende, zoals hierboven vermeld, machtig de verantwoordelijke voor de verwerking van de 

gegevens tot het verwerken van de mijn persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden. 

Specifiek: 

Ik geef mijn vrije, bewuste, specifieke en onvoorwaardelijke toestemming zodat de Organisator de 

verwerking van mijn persoonlijke gegevens kan gebruiken om het risico te verminderen en te voorkomen 

dat er COVID-19 wordt verspreid. 

De Organisator gaat over tot de verwerking van speciale categorieën gegevens als bedoeld in artikel 9 

van de GDPR, zoals persoonlijke gegevens met betrekking tot mijn gezondheidstoestand, om het risico te 

verminderen en te voorkomen dat COVID-19 wordt verspreid. 

 

Ik geef toestemming  

 

 

Plaats en datum ___________________________         HANDTEKENING___________________________ 


