Algemene Voorwaarden van Stichting Pole Position Hilversum
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle wensdagen en daarbij behorende werkzaamheden en
activiteiten die door de Stichting Pole Position worden georganiseerd en uitgevoerd.
2. Stichting Pole Position laat de wensdagen uitvoeren door aan haar organisatie verbonden personen en
instanties. Als (een deel van) de wensdagen wordt uitgevoerd door een derde of derden, dan blijft Stichting
Pole Position verantwoordelijk voor de geleverde diensten tijdens de wensdag.
3. Aan besproken wensdagen kunnen geen rechten worden ontleend door de begunstigden en overige betrokken
deelnemers. De besproken wensdagen zijn te allen tijde onder voorbehoud en dienen altijd te worden
goedgekeurd door het bestuur van stichting Pole Position
4. De begunstigde dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) te hebben afgesloten,
alvorens gebruik te maken van een wensdag. De vrijwilligers en derden ingeschakeld namens Stichting Pole
Position dienen ook in het bezit te zijn van een WA verzekering.
5. Stichting Pole Position is niet aansprakelijk voor enig (lichamelijk) letsel of andere schade dan wel enig nadeel
vóór, tijdens en/of na de wensdag behoudens grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Pole Position of de
door haar ingezette vrijwilligers of derden.
6. De begunstigde dan wel de aanmelder dient er voor zorg te dragen dat, indien stichting Pole Position dit wenst,
er de beschikking is over een ondertekende medische verklaring waarin vermeld staat dat de begunstigde
lichamelijk en geestelijk in staat is de wensdag te ondergaan. Ook mogelijke aandachtspunten voor de
begeleiders op deze reizen dienen in de medische verklaring opgenomen te worden. De aanmelder is/zijn
zich ervan bewust dat deelname aan wensdagen de begunstigde blootstelt aan risico's op persoonlijke
verwondingen en/of schade aan persoonlijke eigendommen.
7. Stichting Pole Position neemt de kosten voor haar rekening die in het kader van de wensdag dienen te
geschieden. Overige kosten aangegaan door de begunstigde en overige betrokkenen -zonder mededeling en
instemming daarvan van het Bestuur van stichting Pole Position- worden niet vergoed door stichting Pole
Position en komen dus voor rekening van de begunstigde dan wel de wettelijk vertegenwoordiger
8. Er zullen tijdens de reis door vrijwilligers van de stichting foto- en/of filmopnamen gemaakt kunnen worden t.b.v.
interne en eventueel externe publicatie. De begunstigde of diens wettelijk vertegenwoordiger geeft met het
deelnemen aan de wensdag toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van de wensdag voor interneen /of externe communicatie uitsluitend ten behoeve van Pole Position, dus niet voor andere commerciële
doeleinden.
9.De verstrekte NAW gegevens alsmede alle persoonlijke gegevens van de begunstigde, begeleider en/of wettelijk
vertegenwoordiger worden opgeslagen in een beveiligde cloud-omgeving van de stichting. Slechts de
bestuursleden van de stichting hebben toegang tot deze cloud-omgeving. De bestuursleden mogen de
gegevens niet verspreiden. In geval een datalek wordt begunstigde door Pole Position onverwijld na het
ontdekken ervan geïnformeerd .
10.De begunstigde, begeleider en/ of wettelijk vertegenwoordiger geven toestemming om de persoonlijke gegevens
van de begunstigde door het bestuur te laten delen met de vrijwilliger van stichting Pole Position welke de
wensdag zal begeleiden teneinde de wensdag goed te kunnen verzorgen Stichting Pole Position legt haar
vrijwilligers of door haar ingezette derden een schriftelijke geheimhoudingspverplichting op met betrekking tot
alle vertrouwelijke informatie die deze vrijwilligers of derden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ter
ore komt, waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen of hadden kunnen begrijpen.
11. Na afloop van de wensdag wordt een schriftelijk verslag gemaakt door de vrijwilligers voor publicatie op de
website als mede informatie richting sponsors. Dit verslag wordt eerst ter goedkeuring aan begunstigde
overlegd.

12. Na afloop van de wensdag zullen alle medische gegevens onmiddellijk verwijderd worden uit de cloudomgeving van de stichting. De NAW gegevens van de begunstigde en begeleider zullen wel bewaard worden
ter administratie van de stichting.
13. Pas na overleg en schriftelijk akkoord van stichting Pole Position mag er door de deelnemer(s) enige vorm van
publiciteit worden gezocht.
Deze algemene voorwaarden vormen een onderdeel van de akkoordverklaring & de aansprakelijkheid ontheffing.

