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ALGEMENE VOORWAARDEN VIPS
Algemeen
Bij het bestellen van de tickets ga je automatisch akkoord met de algemene regels en voorwaarden. Zonder akkoord kan je geen VIP tickets bestellen.

ing wél al werd uitgevoerd, rekenen wij 15% administratiekost aan op
het totale bedrag.
In alle andere gevallen is er geen herroepingsrecht en beschik je als
consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel
artikel 47 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en
consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn
van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing
op de contracten gesloten via deze website, omdat de uitvoering van
de levering van diensten begint vóór het einde van de herroepingstermijn. Bovendien is op grond van een specifieke reglementering (KB
van 18 november 2002) de bepaling van herroeping niet van toepassing op de verkoop op afstand van huisvestings-, vervoer-, restauratieen recreatiediensten.

Algemene voorwaarden
• VIP tickets & betalingsvoorwaarden
VIP tickets kunnen enkel via de website www.stormsrally.be worden
besteld. De vermelde ticketprijzen zijn inclusief btw en zijn verschillend op basis van het aantal aangekochte tickets per bestelling. Bijkomende bestellingen zijn niet cumuleerbaar om van het voordeeltarief te genieten. De btw is ten laste van de koper. Bij bestelling
ontvangt u een bevestigingsmail met het te betalen bedrag, rekeningnummer en de te respecteren betalingstermijn. Er kan enkel betaald
worden via overschrijving op het meegedeelde rekeningnummer.
De tickets blijven gereserveerd op jouw naam zo lang de betalingstermijn wordt gerespecteerd.
Indien de betalingstermijn niet gerespecteerd wordt vervallen de tickets en dient u opnieuw te bestellen.
In geval er tijdens het bestelproces gekozen wordt voor de optie factuur dan wordt deze pas verstuurd na het ontvangen van de betaling.
Na ontvangst van je betaling, ten vroegste 2 weken en ten laatste 1
week voor het event worden de VIP kaarten per post toegestuurd.
Indien u uw tickets niet ontvangt 1 week voor het event dient u contact tenemen met de organisatie. De tickets blijven steeds onze uitsluitende eigendom. Elke vorm van kopie onder welke vorm is dan ook
strikt verboden. De houder van gekopieerde tickets zal de toegang
geweigerd worden en wordt gerechtelijkvervolgd.
Verlies of diefstal van de Vip tickets behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en wordt onder geen enkele vorm terugbetaald of omgewisseld tenzij het event wordt afgelast. De tickets
moeten dan ten laatste binnen de 2 weken na datum van het event
ingeleverd worden waarna ze binnen de 2 weken worden terugbetaald. Indien ze niet binnen de gestelde termijn worden ingeleverd
worden deze niet meer terug betaald.
Het ticket is enkel geldig op de dag van het event vermeld op het ticket.
Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een
vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben.
Het is verboden de VIP tickets verder te commercialiseren tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming werd gegeven door de organisatie.
Het is bijgevolg verboden acties op te zetten, te organiseren of VIP
tickets door te verkopen.

• Annuleringsvoorwaarden VIP voor bedrijven:
Definitie: een bedrijf is een entiteit, al dan niet met btw-nummer,
die voor derden buiten de huiselijke sfeer (klanten, relaties, personeelsleden) bestellingen plaatst vanuit een specifiek commercieel
oogmerk.
Voor bedrijven is elke bestelling definitief zodra de betaling geregistreerd is.
Toegang & controle
Elke persoon die zich naar de ingang begeeft van de VIP tent moet in
het bezit zijn van een geldig ticket. Bij aankomst zal het ticket gecontroleerd worden en ontvangt u een toegangsbandje. Daarna ziet de
houder af van iedere schade-eis om welke reden ook tegenover de
organisatie en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie. Zonder bandje zal de toegang tot het event ontzegdworden.
De organisator behoudt zich het recht om de identiteit te verifiëren
bij het betreden van de VIP tent. Onder een geldig legitimatiebewijs
wordt verstaan een geldige identiteitskaart ofpaspoort.
Kopieën hiervan zullen niet worden geaccepteerd. De bewakingswet
is hier van toepassing

van derden, bestellingen plaatst zonder enig commercieel doel.

Toegang tot het event impliceert instemming met alle preventieve en
controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg
neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Deze is voorzien op de hiervoor voorziene wet met als doel het
opsporen van wapens of gevaarlijke voorwerpen waarvan het binnen brengen het goede verloop van het event kan verstoren of de
veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kanbrengen.
Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking
van toegangsrecht.

Binnen de 48 uur na je reservering kan je kosteloos annuleren, voor
zover het evenement nog niet plaats heeft
gevonden en de betaling nog niet werd geregistreerd. Bij annulering
binnen de 48 uur na het plaatsen van je reservering, waarbij de betal-

Huisregels & Verbodsbepalingen
Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement strikt
verboden.

Annuleringsvoorwaarden
• Annuleringsvoorwaarden VIP voor particulieren:
Definitie: een particulieris eenieder die voor eigen rekening of bij uitbreiding voor rekening van derden binnen de huiselijkesfeer (familie,
vrienden en kennissen) en voor eigen gebruik, al dan niet in het bijzijn
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Bij de VIP tent zal een sanitair blok aanwezig zijn. Het gebruik van de
toiletten is gratis.

Houd er als vip rekening mee dat het evenement kan worden gefilmd.
Bij film- of tv-opnamen bestaat de kans dat je in beeld wordt gebracht.
Bij toegang tot het event doe je dan ook afstand van je portretrecht.

Veiligheid
Gedurende het event is er security aanwezig.

Alle bezoekers worden verzocht om geen bagage, (grote) handtassen
of (rug)zakken mee te nemen en mee te werken bij eventuele verzoeken van de security.

Contact - organisatie
Storms' Harbour Classic Rally, BVBA Vlaemynck Invest
Sint-Janstraat 185, 8700 Tielt, rally@stormsharbour.be, BE 0883 085 624

Het is verboden om de VIP tent te betreden met eigen flessen, blikjes,
alcohol en voorwerpen die een gevaar voor de veiligheid kunnen
opleveren. Misbruik wordt strafrechtelijk vervolgd.
Betreding van de VIP tent impliceert instemming met mogelijke aftasting. Respecteer de eigendommen en de nachtrust van onze buren.

Geschillen
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Hoven en
Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge.

PRIVACYVERKLARING
7. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Inleiding
1. Wat is de betekenis deze Privacyverklaring?
A. Wat bedoelt men met ‘persoonsgegeven’, ‘verwerking’, wie is
‘verwerkingsverantwoordelijke’.
B. Voor wie is de Privacyverklaring bestemd?
C. Op welke gegevens heeft deze Privacyverklaring betrekking?
a) Niet bijzondere categorieën van persoonsgegevens
b) Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

8. Ons cookiebeleid
9. Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen aan deze
Privacyverklaring?

Inleiding
BVBA Vlaemynck Invest en Storms’ Harbour Rally hebben oog voor de
bescherming van uw privacy. We verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en met bijzondere zorgvuldigheid en op
volledig transparante wijze te verwerken met strenge inachtneming
van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Deze algemene privacyverklaring (hieronder, “de Privacyverklaring”)
heeft als doel u volledige informatie omtrent het onderwerp te verstrekken. Ze licht toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen,
gebruiken en bewaren. Wij nodigen u uit de tijd te nemen deze
Privacyverklaring te lezen om vertrouwd te raken met onze praktijken op dat vlak. U zal ook informatie vinden op de website van de
gegevensbeschermingsautoriteit.

2. Wanneer en hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?
3. Op welke basis en voor welke doeleinden kunnen uw gegevens
verwerkt worden?
BVBA Vlaemynck Invest verwerkt uw gegevens
voor diverse doeleinden
4. Hoe beschermen wij uw gegevens?
5. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden
ze meegedeeld?
A. Algemeen
B. Geen gegevensoverdracht voor commercieel gebruik

Volg daartoe deze link:
https://www.privacycommission.be/nl.

6.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?
Recht op inzage
Recht op rectificatie
Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)
Recht op beperking van de verwerking
Recht op overdraagbaarheid
Recht van bezwaar
a) Algemeen
b) In het kader van prospectie
G. Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing
die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking,
inclusief profilering, en rechtgevolgen kan teweegbrengen die
betrekking hebben op u of een aanzienlijke gelijkaardige impact 		
kunnen hebben op u
H. Recht om uw toestemming in te trekken
I. Tot wie kunt u zich richten?

Tot 24/05/2018 vormen de wet van 08/12/1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten de toepasselijke wetgeving inzake privacy.
Vanaf 25/05/2018 zal die vervangen worden door de Verordening
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/
EG (algemene verordening gegevensbescherming). Aangezien deze
Privacyverklaring al op de nieuwe wetgeving gebaseerd is, zullen bepaalde procedures die in deze Privacyverklaring beschreven worden,
pas na die datum operationeel zijn.
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1. Wat is de betekenis van deze Privacyverklaring?
A. Wat bedoelt men met ‘persoonsgegeven’, ‘verwerking’, wie is
‘verwerkingsverantwoordelijke’ en wie is de bevoorrechte contactpersoon ‘DPO’?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon.
Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van een persoon, een foto,
een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een contract
nummer, een e-mailadres, een nummerplaat.
De verwerking is elke bewerking met betrekking tot een persoonsgegeven. De verwerking omvat onder meer alle aspecten in verband
met het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan,
bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken
door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter
beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of
vernietigen van dat gegeven.
BVBA Vlaemynck Invest, met zetel te B-8700 Tielt, Sint-Janstraat
185, BTW BE 0883.085.624 (RPR – Gent afdeling Brugge), is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens waarover zij
beschikt. Dit betekent dat wij bepalen voor welke doeleinden en
met welke middelen die gegevens worden verwerkt en dat wij uw
aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten zijn voor
alle vragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.

gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon op
een unieke wijze te identificeren, gegevens over de gezondheid, seksualiteit of seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.
BVBA Vlaemynck Invest verwerkt deze gegevens niet.
Deze gegevens kunnen enkel verwerkt met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en voor de doeleinden waarvoor u die toestemming zult hebben gegeven.
De toegang tot die gegevens is bovendien beperkt tot de personen die
ze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken voor het bereiken
van het doeleinde waarvoor de toestemming werd gegeven.
2. Wanneer en hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?
BVBA Vlaemynck Invest kan sommige van uw gegevens onder meer
verzamelen:

		
		
		
		
		

B. Voor wie is de Privacyverklaring bestemd?
Onze Privacyverklaring is bestemd voor alle natuurlijke personen.
Deze Privacyverklaring is daarentegen niet bestemd voor rechtspersonen.

wanneer u een vraag stelt omtrent Storms’ Harbour Rally en/
of de nacht van Storms’ Harbour via ondermeer rally@stromsharbour.be of facebookpagina Storms’ Harbour classic rally
wanneer u zich online inschrijft op Storms’ Harbour Rally en/of de
nacht van Storms’ Harbour via de website http://www.stormsrally.be
wanneer u zich abonneert op onze newsletter, ingaat op onze
uitnodigingen,
wanneer u contact met ons opneemt via de diverse kanalen die
u ter beschikking worden gesteld;
wanneer uw gegevens worden gepubliceerd of meegedeeld door:

• gemachtigde derden (personen die u speciaal gemachtigd hebt, 		
het Belgisch Staatsblad, of
• professionele dataleveranciers;
wanneer u gegevens meedeelt tijdens het gebruik van onze
		 website (inclusief onze pagina’s op sociale media) en onze mo		 biele toepassingen, bijvoorbeeld:
• wanneer u ons gegevens meedeelt tijdens het intekenen op
de newsletter;
• wanneer u onze website bezoekt

C. Op welke gegevens heeft deze Privacyverklaring betrekking?
a) Niet bijzondere categorieën van persoonsgegevens
De gegevens uit deze categorie zijn de persoonsgegevens die u aanbelangen, dit wil zeggen de gegevens die het mogelijk maken om u te
identificeren, hetzij op directe wijze (de gegevens zoals uw naam en
voornaam die toelaten u onmiddellijk te identificeren) hetzij op indirecte wijze (de gegevens zoals uw telefoonnummer of het kentekennummer van uw auto die toelaten u op indirecte wijze te identificeren).

Wanneer wij u persoonsgegevens vragen, hebt u het recht om daar niet
op in te gaan. Die weigering zou echter uw deelname aan Storms’ Harbour Rally en/of de nacht van Storms’ Harbour kunnen verhinderen.

Tijdens onze contacten met u moeten wij mogelijk verschillende persoonsgegevens verzamelen met het oog op uw mogelijke deelname
aan de Storms’ Harbour Rally en/of de nacht van Storms’ Harbour:
identificatiegegevens (bijvoorbeeld: naam, voornaam, adres,
		 BTW - nummer…);
contactgegevens (bijvoorbeeld: adres, e-mailadres,
			 telefoon, …);
Wij zouden ook gegevens kunnen gebruiken die we verkregen hebben van externe bronnen.
Dit zou ook het geval kunnen zijn voor professionele dataleveranciers, voor de correctie van de gegevens (bijvoorbeeld de verbetering van de spelling van uw adres).
Als u ons persoonsgegevens van andere personen meedeelt, dient
u hen hiervan op de hoogte te brengen.

3. Op welke basis en voor welke doeleinden kunnen uw gegevens
verwerkt worden?
BVBA Vlaemynck Invest verwerkt uw gegevens voor Storms’ Harbour
Rally en/of de nacht van Storms’ Harbour.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de Storms’ Harbour Rally
en/of de nacht van Storms’ Harbour. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die pertinent zijn voor het bereiken van het
beoogde doeleinde.
Als algemene regel en bij wijze van voorbeeld gebruiken wij uw persoonsgegevens ofwel
wanneer wij uw toestemming verkregen hebben. In dat geval
		 verwerken we uw persoonsgegevens voor de specifieke doelein		 den waarvoor u uw toestemming hebt gegeven;
om redenen die ons gerechtvaardigde belang betreffen. In dat
		 geval streven wij ernaar om een billijk evenwicht te bewaren
		 tussen ons gerechtvaardigde belang en het respecteren van
		 uw privacy.

b) Bijzondere categorieën van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die een bijzondere bescherming genieten,
vindt u terug in de ‘bijzondere categorieën’.
Concreet gaat het om persoonsgegevens met betrekking tot raciale
en etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische
overtuigingen of een vakbondslidmaatschap, alsook om genetische
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Het gaat om situaties waarin we uw persoonsgegevens verwerken
om zo goed mogelijk te kunnen functioneren en u de beste dienst		
verlening te verschaffen.

ners in België.
Het kan ook gaan om andere verwerkers zoals bijvoorbeeld:
adviseurs;
IT-dienstverleners;
marketing- communicatiebureaus.
Deze verwerkers zijn contractueel met ons verbonden en moeten
bijgevolg onze instructies volgen en de in onze Privacyverklaring opgenomen principes in acht nemen. BVBA Vlaemynck Invest ziet er in het
bijzonder op toe dat die verwerkers:
enkel over de gegevens kunnen beschikken die zij nodig hebben
		 om hun taken uit te voeren; en
zich er ten aanzien van BVBA Vlaemynck Invest toe verbinden
		 die gegevens enerzijds op een veilige en vertrouwelijke manier
		 te verwerken en anderzijds alleen te gebruiken voor de uitvoe		 ring van hun taken.

We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden:
• detectie en preventie van misbruiken en fraudes;
• bescherming van de goederen van de onderneming;
• beveiliging van goederen en personen, alsook van de informatica		
netwerken en –systemen van BVBA Vlaemynck Invest;
• melding van alle misbruiken die de financiële toestand, de resultaten en/of de reputatie van BVBA Vlaemynck Invest ernstige
schade (kunnen) toebrengen;
• controle van de regelmatigheid van de verrichtingen;
• bewaking en controle;
• vaststelling, uitoefening, verdediging en bescherming van onze
rechten of van de personen die wij eventueel vertegenwoordigen,
bijvoorbeeld bij geschillen;
• samenstelling van bewijzen;
• totaalbeeld van de deelnemers (bijvoorbeeld het opmaken van
statistieken over onze deelnemers om te weten wie onze deelnemers zijn en om hen beter te kennen);
• test, evaluatie, vereenvoudiging, optimalisering en/of automatisering van de interne processen van BVBA Vlaemynck Invest om
ze efficiënter te maken (bijvoorbeeld: automatisering van de procedure betreffende de verwerking van uw vragen en aanvragen, …);
• test, evaluatie, vereenvoudiging en optimalisering van de onlinesystemen om uw gebruikerservaring te verbeteren (bijvoorbeeld: oplossen van bugs op onze website, u contacteren om technische problemen op te lossen als we hebben vastgesteld dat u
begonnen bent met het online invullen van uw gegevens om een
inschrijving te maken, maar u dit proces niet hebt kunnen voltooien, …);

Wij delen uw gegevens ook mee aan andere personen als wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of als een gerechtvaardigd
belang dat wettigt.
In dat geval zien we erop toe dat:
deze personen enkel beschikken over de gegevens die we con		 tractueel of wettelijk verplicht zijn mee te delen of die ver		 schaft worden op basis van een gerechtvaardigd belang dat de
		 gegevensoverdracht rechtvaardigt; en
deze personen er zich tegenover BVBA Vlaemynck Invest toe
		 verbinden om deze gegevens op een veilige en vertrouwelijke
		 wijze te verwerken en om ze enkel te gebruiken voor het doel		 -einde waarvoor deze gegevens hen werden bezorgd.
B. Geen gegevensoverdracht voor commercieel gebruik
BVBA Vlaemynck Invest deelt uw gegevens niet mee aan derden voor
commercieel gebruik.

4. Hoe beschermen wij uw gegevens?
De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun
taken. Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en
alle technische en organisatorische voorschriften voor het verzekeren
van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven.

6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?
A. Recht op inzage
U hebt een recht op inzage van de gegevens die u aanbelangen. U kunt
ons vragen:
of wij persoonsgegevens van u al dan niet verwerken;
voor welke doeleinden wij ze verwerken;
welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt;
met welke categorieën van ontvangers wij uw gegevens delen;
hoelang ze bewaard worden;
informatie over uw rechten die u kunt uitoefenen (rectificatie,
		 wissen, ...) of over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de
		 Autoriteit voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
wat de aan de geautomatiseerde verwerking van bepaalde van
		 uw persoonsgegevens onderliggende logica is.

Wij hebben technische middelen en gespecialiseerde personen die
zich in de eerste plaats toeleggen op de bescherming van uw persoonsgegevens voorzien. Op die manier willen wij vermijden dat
onbevoegde personen toegang verkrijgen tot de gegevens, ze verwerken, aanpassen of vernietigen.
Onze internetsite kan soms links bevatten naar sites van derden (sociale media, organisatoren van evenementen die wij sponsoren, …)
waarvan de gebruiksvoorwaarden noch tot het toepassingsgebied van
deze Privacyverklaring, noch tot onze verantwoordelijkheid behoren.
Wij raden u dan ook aan om hun privacyverklaring aandachtig te
lezen, zodat u weet hoe zij uw privacy beschermen.

B. Recht op rectificatie
Indien u vaststelt dat uw gegevens, ondanks al onze inspanningen,
onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om ze te rectificeren.

5. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze
meegedeeld?
A. Algemeen
Om uw privacy te beschermen worden de personen die toegang krijgen tot uw gegevens zorgvuldig geselecteerd op basis van hun taken.
De verwerkers van BVBA Vlaemynck Invest zijn gespecialiseerde part-

C. Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)
In welbepaalde gevallen geeft de wetgeving u de mogelijkheid om uw
persoonsgegevens te doen wissen.
Dat is onder meer het geval wanneer:
de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij
ze hebben verzameld;
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de verwerking van uw gegevens uitsluitend op uw toestemming
berust en u beslist om die in te trekken;
u bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking van uw gegevens
en er aan onze kant geen gerechtvaardigde gronden zijn die
zwaarder wegen dan de uwe;
u uw toestemming hebt gegeven toen u minderjarig was en u ze
nu wenst in te trekken, omdat u zich bewust geworden bent van de
risico’s die verbonden zijn aan de verwerking van uw gegevens.

U zal niet het voorwerp uitmaken van een beslissing die uitsluitend
gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, en rechtsgevolgen
kan teweegbrengen die betrekking hebben op u of een aanzienlijke
gelijkaardige impact kunnen hebben op u.
BVBA Vlaemynck Invest zorgt dan ook altijd voor een aanzienlijke
menselijke tussenkomst. In de andere gevallen garanderen we dat een
dergelijke beslissing:
noodzakelijk is voor uw inschrijving voor de Storms’ Harbour
		 Rally en/of de nacht van Storms’ Harbour;
gebaseerd is op uw uitdrukkelijke toestemming; of
wettelijk toegestaan is.

Uw recht op vergetelheid is echter niet absoluut. Wij hebben het recht om
uw gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:
de naleving van een wettelijke verplichting;
het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

In de eerste twee gevallen hebt u steeds het recht om de tussenkomst
van een van onze medewerkers te vragen, uw standpunt mee te delen
en de beslissing te betwisten. In de drie gevallen wordt u altijd geïnformeerd over het feit dat u het voorwerp uitmaakt van een dergelijke
beslissing, alsook over de logica achter zo’n beslissing, over wat dit
betekent en over de verwachte gevolgen.

D. Recht op beperking van de verwerking
In welbepaalde gevallen kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
Dat is onder meer het geval wanneer:
u de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de
		 periode die wij nodig hebben om die juistheid te controleren; en
uw gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de ver
		 werking te bereiken, maar u ze nodig hebt voor het instellen,
		 uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
De beperking van de verwerking eindigt in de volgende omstandigheden:
u hebt hiermee ingestemd;
de verwerking van uw gegevens is nodig om een rechtsvordering
		 in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen;
de verwerking is nodig om de rechten van een andere natuur		 lijke of rechtspersoon te beschermen;
de verwerking is nodig om redenen van algemeen belang.

H. Recht om uw toestemming in te trekken
Wanneer de verwerking door BVBA Vlaemynck Invest op uw toestemming gebaseerd is, kunt u op ieder ogenblik bezwaar maken tegen
1) de verwerking van de gegevens voor de bovengenoemde
doeleinden en
2) de verwerking van persoonsgegevens over uw gezondheid.
In dat geval zou BVBA Vlaemynck Invest zich in de onmogelijkheid
kunnen bevinden om dat doeleinde te verwezenlijken en/of gevolg te
geven aan uw verzoek om een tussenkomst. Die intrekking zal geen
afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens uitgevoerd gedurende de periode voorafgaand aan de
intrekking van uw toestemming.

E. Recht op overdraagbaarheid
In bepaalde gevallen hebt u het recht dat de persoonsgegevens die u
ons hebt verstrekt:
aan u worden overgedragen; of
door BVBA Vlaemynck Invest rechtstreeks worden overgedragen
		 aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde
		 dat dit technisch mogelijk is.
Dat is het geval wanneer:
u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens of de ver
		 werking nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst en
wanneer het om een geautomatiseerde verwerking gaat.

I. Tot wie kunt u zich richten?
Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het dat u een gedateerde en
ondertekende aanvraag samen met een tweezijdige kopie van uw
identiteitskaart via de post of e-mail verstuurt naar onze functionaris
voor gegevensbescherming, die de volgende contactgegevens heeft:
BVBA Vlaemynck Invest
Sint-Janstraat 185
8700 Tielt
E-mail: privacy@vlaemynck.be
Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is
met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, die de volgende contactgegevens heeft:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

F. Recht van bezwaar
Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op een gerechtvaardigd of algemeen belang aan onze zijde, hebt u het recht om
er op ieder ogenblik bezwaar tegen te maken om redenen die verband
houden met uw bijzondere situatie.
Er zal evenwel geen rekening worden gehouden met uw verzoek als
ons gerechtvaardigde belang zwaarder weegt dan de uwe of als de
verwerking van uw gegevens nodig blijft om een rechtsvordering in te
stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

Tel: +32 2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be

G. Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die
uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, en
rechtgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op u of een
aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op u

7. Hoelang bewaren wij uw gegevens?
BVBA Vlaemynck Invest maakt enkel gebruik van uw persoonsgegevens
als, en tijdens de periode waarin, ze beschikt over een doeleinde.
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Hoe cookies controleren of verwijderen?
De meeste webbrowsers aanvaarden cookies automatisch, maar u
kunt de instellingen aanpassen om cookies te blokkeren of een melding te ontvangen wanneer er een cookie wordt opgeslagen. Als u
cookies wil blokkeren, kunt u dit doen voor de browser die u gebruikt.
Houd er wel rekening mee dat dit gevolgen kan hebben voor het gebruik van de website.
• InternetExplorer: http://windows.microsoft.com/nl-be/win
dows7/Block-enable-or-allowcookies
• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=n
l&answer=95647
• Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-enuitschakelen-websites-voorkeuren
• Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 (Engels)

Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd.
Dit betekent dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende
het moment van inschrijving, de wettelijke verjaringsperiode alsook
elke andere bewaringstermijn die zou worden opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving.
8. Ons cookiebeleid
Cookiebeleid Zoals vereist door artikel 129 van de Wet van 13/06/2005
betreffende de elektronische communicatie (WEC), wil onze maatschappij de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van
cookies.
Cookies zijn computerbestanden in tekstformaat die door een webserver naar uw computer (of een ander toestel met internettoegang:
smartphone, tablet e.d.) worden verzonden en daar worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt.

9. Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen aan deze Privacyverklaring?
Deze privacyverklaring kan wijzigingen ondergaan. Wij nodigen u uit
om online de recentste versie van deze Privacyverklaring te raadplegen en we zullen u via de internetsite van http://www.stormsrally.
be (via een banner) en eventueel via andere gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte houden van elke wijziging.

Wanneer u vervolgens met hetzelfde toestel opnieuw naar die website surft, raadpleegt de webserver de gegevens in de cookie.
Cookies hebben enkel tot doel de bezoeker te identificeren wanneer
hij of zij de website opnieuw bezoekt. BVBA Vlaemynck Invest gebruikt
nooit cookies voor commerciële of direct marketing acties.
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