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PRIVACY BELEID 

WAAROM DIT DOCUMENT?  

 

Belgian Cycling (KBWB vzw) hecht veel waarde aan de 
privacy van de gebruikers van de website en van de ren-
ners die bij onze sportfederatie zijn aangesloten, daarom 
hebben wij dit document opgesteld.  

Je hebt het recht om te weten op welke manier wij jouw 

privacy beschermen en op welke manier wij met jouw 

persoonsgegevens omgaan 

We hebben getracht zo duidelijk mogelijke taal te gebrui-

ken. Op het einde van dit document vind je een lijst 

waarin een aantal belangrijke begrippen worden uitge-

legd. 

Volgende vragen worden in dit document beantwoord:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• • • 

- Wie is verantwoordelijk voor de ver-
werking van jouw persoonsgege-
vens? 

- Welke persoonsgegevens vragen wij 
bij het invullen van formulieren? 

- Welke persoonsgegevens verzame-
len wij wanneer je ons contacteert 
per mail, met welk doel verzamelen 
wij die en hoelang bewaren we deze 
gegevens? 

- Welke persoonsgegevens verzame-
len wij bij een sollicitatie, van wie 
ontvangen wij deze gegevens, met 
welk doel verwerken wij deze gege-
vens en hoelang bewaren wij ze? 

- Worden er persoonsgegevens ver-
zameld door middel van cookies en 
wat zijn cookies? 

- Waarom vragen wij bepaalde per-
soonsgegevens, van wie ontvangen 
wij ze, met welk doel doen we dit 
en hoelang bewaren wij ze? 

- Wat zijn jouw rechten? 

- Wie heeft toegang tot jouw per-
soonsgegevens en worden  per-
soonsgegevens internationaal door-
gegeven? 

- Op welke manier beschermen wij 
jouw persoonsgegevens? 

- Wie contacteer je in geval van vra-
gen i.v.m. deze privacy policy? 

- Wat betekenen een aantal belang-
rijke begrippen in deze policy? 

- Wijzigingen van de privacy policy 
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WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONS-
GEGEVENS?  

De Koninklijke Belgische Wielerbond (KBWB), binnen deze policy naar gerefereerd als ‘Belgian Cy-
cling’, met maatschappelijke zetel te Globelaan 49, 1190 Brussel (Vorst) is verantwoordelijk voor de 
verwerking van de persoonsgegevens die ze van jou hebben.  De verwerking van persoonsgegevens 
gebeurt volgens de voorschriften van de Belgische privacywetgeving en de AVG dd. 27/04/2016 (Al-
gemene Verordening Gegevensbescherming, beter gekend onder de naam GDPR). 

Indien je vragen hebt met betrekking tot dit privacy beleid of de manier waarop wij met jouw per-
soonsgegevens omgaan, kan je ons op volgende manieren contacteren: 

- Telefonisch op nummer:  +32 (0)2 349.19.11 
Per email naar: info@belgiancycling.be 

- Belgian Cycling heeft ook een DPO aangesteld waar je je kan toe wenden voor elke vraag be-
treffende uw rechten in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kan onze 
DPO bereiken per email naar dpo@belgiancycling.be 
 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VRAGEN WIJ BIJ HET INVULLEN VAN FORMULIE-
REN?  

Hieronder vind je een lijst van de verschillende formulieren en de persoonsgegevens die wij per for-
mulier vragen. Soms vragen wij jou om persoonsgegevens door te geven van derden (je begeleider, 
de begunstigde in geval van een ongeval). In dat geval moet je ervoor zorgen dat deze personen op de 
hoogte zijn en minstens hun toestemming hebben gegeven om deze gegevens aan ons te bezorgen. 

Legende:  

A = identificatiegegevens 

B = contactgegevens 

C = financiële gegevens 

D = rijksregisternummer 

E = uittreksel strafregister 

F = fysieke kenmerken (linkshandig/rechtshandig) 

 

 

 

 

 

 

Formulier/categorie gegevens A B C D E F 

Aansluitingsformulier en aan-
vraag tot vergunning niet-prof-
renners 

x x x x x x 

Aansluitingsformulier en aan-
vraag tot vergunning profren-
ners  

x x x x x x 

Bestelformulier ontvanger x      

Bestelformulier vaste posten x      

Aanvraag wildcard x x     

Gebruikersovereenkomst x      

Attest van gestalte x      

mailto:info@belgiancycling.be
mailto:dpo@belgiancycling.be


Belgian Cycling Privacy beleid 3/10 

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ WANNEER JE ONS CONTACTEERT PER 
MAIL, MET WELK DOEL VERZAMELEN WIJ DEZE GEGEVENS EN HOELANG BE-
WAREN WE DEZE GEGEVENS?  

Welke persoonsgegevens? Doel en waarom mag dit?  Hoelang bewaard? 

Jouw contactgegevens en an-
dere persoonsgegevens die je 
zelf met ons deelt 

Deze gegevens zijn nodig om 
met jou in contact te kunnen 
treden en zijn dus nodig voor 
de uitvoering van een overeen-
komst. 

 

Deze worden bewaard tot 1 jaar 
na de afhandeling van de vraag 
of bemerking. 

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ BIJ EEN SOLLICITATIE, VAN 
WIE ONTVANGEN WIJ DEZE, MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ DEZE GEGE-
VENS EN HOELANG BEWAREN WE ZE?  

Welke persoonsgege-
vens? 

Van wie ontvangen we 
die? 

Doel en waarom mag 
dit? 

Hoelang       bewaard? 

C.V., notities tijdens 
sollicitatiegesprek, mo-
tivatiebrieven, … 

Van betrokkene zelf Deze gegevens worden 
verwerkt met als doel 
de sollicitatieprocedure 
te laten verlopen en 
zijn noodzakelijk om 
een mogelijke overeen-
komst tot stand te la-
ten komen. 

 

Bij indiensttreding tot 
3 jaar na laatste na de 
laatste dag van te-
werkstelling. Anders 
tot 3 jaar na het laatst 
werving-en selectie-
traject. 

 

 

WORDEN ER PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD DOO R MIDDEL VAN COOKIES? 
WAT ZIJN COOKIES?  

De antwoorden op deze vragen vind je terug in ons Cookie beleid. 
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WAAROM VRAGEN WIJ  BIJ DE AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING BEPAALDE 
PERSOONSGEGEVENS, VAN WIE ONTVANGEN WIJ ZE, MET WELK DOEL DOEN 
WIJ DIT EN HOELANG BEWAREN WE ZE?  
 
Welke persoonsgege-
vens? 

Van wie ontvangen 
we die? 

Doel en waarom mag dit? Hoelang bewaard? 

Identificatiegegevens en 
contactgegevens: naam, 
voornaam, adres, natio-
naliteit, geboorteplaats,  
…. 

Van de aanvrager 
(betrokkene) van een 
vergunning 

Deze worden gebruikt om 
jou te identificeren en 
contacteren en zijn nood-
zakelijk voor de uitvoering 
van onze overeenkomst. 

Tot 5 jaar na het 
einde van de over-
eenkomst. 

Contactgegevens en iden-
tificatiegegevens van de 
begeleider van een ren-
ner 

Van de aanvrager 
van een vergunning 

Deze worden gebruikt om 
jou te contacteren en zijn 
noodzakelijk voor de uit-
voering van onze overeen-
komst. 

Tot 5 jaar na het 
einde van de over-
eenkomst. 

Contactgegevens van de 
begunstigde van de ver-
gunninghouder 

Van de aanvrager 
van een vergunning 

Deze gegevens zijn nood-
zakelijk om in geval van 
een dodelijk ongeval deze 
persoon te kunnen con-
tacteren. 

Tot 5 jaar na het 
einde van de over-
eenkomst. 

Beeldmateriaal: foto’s, vi-
deo’s waar slecht één 
vergunninghouder op 
herkenbaar is. 

Van de aanvrager 
van een vergunning 

Worden gebruikt voor  
identificatie, interne en 
externe informatieve 
communicatie zoals de 
toestemming die je in de 
vergunningsaanvraag ga.   

Worden gearchi-
veerd voor histori-
sche doeleinden of 
tot je je recht op 
verwijdering in-
roept. 

Beeldmateriaal: foto’s, vi-
deo’s vanaf drie perso-
nen. 

Van de aanvrager 
van een vergunning 

Worden gebruikt voor in-
terne en externe commu-
nicatie zoals in de over-
eenkomst (charter) werd 
opgenomen. 

Worden gearchi-
veerd voor histori-
sche doeleinden. 

Payrollinformatie: rijksre-
gisternummer, anciënni-
teit, burgerlijke staat, 
bankrekeningnummer, 
gezinssamenstelling, aan-
tal kinderen,  geboorte-
datum van de profrenner 

Van de profrenner 
(betrokkene) zelf 

Deze gegevens zijn nood-
zakelijk ter uitvoering van 
onze contractuele ver-
plichtingen naar jou toe, 
onze wettelijke verplich-
tingen inzake fiscaliteit en 
sociale zekerheid en de 
verplichte registratie in Di-
mona. 

Tot 5 jaar na het be-
eindigen van onze 
overeenkomst. 

Fysische kenmerken van 
de aanvrager van een 
vergunning 

Van de betrokkene 
zelf 

Deze gegevens zijn nood-
zakelijk voor de correcte 
uitvoering van onze sa-
menwerking (verzeke-
ringstechnisch) 

 Tot 5 jaar na het 
beëindigen van  
onze overeenkomst 
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Welke persoonsgege-
vens? 

Van wie ontvangen 
we die? 

Doel en waarom mag dit? Hoelang bewaard? 

Rijksregisternummer  Van de betrokkene 
zelf 

Voor de profrenners is dit 
gegeven noodzakelijk om 
de verplichte registratie in 
Dimona te doen.  

Tot 5 jaar na het be-
eindigen van  onze 
overeenkomst. 

Financiële gegevens van 
iedereen die een vergun-
ning toegewezen kreeg 
van Belgian Cycling: bank-
rekeningnummer 

Van de betrokkene 
zelf  

Ze zijn noodzakelijk voor 
de uitvoering van onze 
overeenkomst.  

 

Tot 7 jaar na het 
einde van onze 
overeenkomst. 

Medische gegevens van 
kernrenners 

Van de betrokkene 
zelf 

 

 

 

 

Deze verwerking is nood-
zakelijk voor sportmedi-
sche opvolging, medische 
diagnosen uit hoofde van 
een overeenkomst (char-
ter) met door Belgian Cy-
cling geselecteerde sport-
artsen. 

De gegevens worden al-
leen verwerkt voor en 
door Belgian Cycling gese-
lecteerde sportartsen.  

Belgian Cycling zelf heeft 
geen toegang tot deze ge-
gevens.  

Tot het verstrijken 
van de 30-jarige be-
waartermijn voor-
zien in de Wet Pati-
entenrechten. 

 

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?  

Je hebt als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Deze worden 
hieronder beschreven. 

Wij willen er wel op wijzen dat deze rechten geen absolute rechten zijn. Dit wil zeggen dat ze niet in 
strijd mogen zijn met de rechten en vrijheden van andere betrokkenen of wettelijke verplichtingen aan 
ons opgelegd. 

 

Recht Omschrijving 

Recht op informatie Dit recht wordt beschreven in dit document 

Recht op toegang Je kan steeds via dpo@belgiancycling.be een verzoek richten om al de 
door ons opgeslagen gegeven in te kijken of hier een uitdruk van te 
verkrijgen in een leesbaar formaat. Wanneer je deze informatie op-
vraagt zal Belgian Cycling deze voorzien van alle noodzakelijke infor-
matie zoals: de verwerkingen, de bewaartermijn, de wettelijke basis 
voor verwerking en de ontvangers. Om er zeker van te zijn dat het ver-
zoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om een kopie van je 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie 

mailto:dpo@belgiancycling.be
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Recht Omschrijving 
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers on-
deraan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer) Dit 
ter bescherming van jouw privacy. 

Deze informatie zal jou binnen de maand worden toegestuurd of bin-
nen de maand zal je uitgenodigd worden om deze informatie te con-
sulteren in de kantoren van Belgian Cycling. 

Recht op rechtzetting Je hebt het recht om elk persoonsgegeven dat wij van jou verwerken 
te laten aanpassen wanneer je weet of vermoed dat dit niet correct is. 
Wij zullen dit zo snel mogelijk aanpassen. 

Recht op verwijdering Wanneer je niet meer wenst dat wij jouw persoonlijke gegevens ver-
werken, kan je via dpo@belgiancycling.be aanvragen om deze gege-
vens te verwijderen uit onze de bestanden/databases. 

Dit recht is echter geen absoluut recht en je dient er rekening mee te 
houden dat andere wetgeving dit recht kan beperken. Je kan bijvoor-
beeld geen verwijdering vragen van gegevens waarop een wettelijke 
bewaartermijn werd vastgelegd en deze bewaartermijn nog niet werd 
bereikt. Verder kan je geen verwijdering vragen van gegevens waar wij 
een bewaartermijn hebben gedefinieerd zolang deze bewaartermijn 
niet werd bereikt. 

Alle persoonlijke gegevens die wij van jou verwerken op basis van ‘toe-
stemming’ kan je echter onmiddellijk laten verwijderen wanneer je de 
toestemming intrekt. Dit kan op eenvoudig verzoek per email naar 
dpo@belgiancycling.be 

Wij hebben echter een ‘gerechtvaardigd belang’ om geen enkel gege-
ven te verwijderen wanneer er geschillen lopen bv. een rechtszaak of 
andere discussie loopt die wettelijke gevolgen kan hebben. Dit bete-
kent dat zolang dergelijke activiteiten lopen, wij geen gegevens kun-
nen verwijderen.  

Recht op de beperking van 
een verwerking 

Wanneer je het niet eens bent met één of meer van de verwerkingen 
die wij met jouw gegevens uitvoeren, kan je hier een beperking op 
inroepen. Dit kan gebeuren bij eenvoudige vraag per email naar 
dpo@belgiancycling.be 
Wij gaan jouw gegevens dan niet langer verwerken tot alles uitge-
klaard is.  

Recht op overdracht van 
jouw gegevens naar een 
concurrent van ons. 

Wanneer je wenst naar een concurrent over te stappen, kan je ons 
vragen per email naar dpo@belgiancycling.be om de door jou aange-
brachte gegevens in een digitaal formaat aan te leveren. 

Recht om een klacht in te 
dienen bij de Belgische Au-
toriteit 

Wanneer je vermoed of denkt te weten dat wij onzorgvuldig met jouw 
persoonlijke gegevens omgaat of de hierboven beschreven rechten 
niet respecteert, dan kan je hierover een klacht indienen bij de be-
voegde Belgische Autoriteit op het volgende adres: Gegevensbescher-
mingsautoriteit, klachtendienst, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 

mailto:dpo@belgiancycling.be
mailto:dpo@belgiancycling.be
mailto:dpo@belgiancycling.be
mailto:dpo@belgiancycling.be
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WIE HEEFT TOEGANG TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS EN WORDEN JOUW 
PERSOONSGEGEVENS INTERNATIONAAL DOORGEGEVEN?  

Intern 

Binnen Belgian Cycling hebben alleen de daartoe gemachtigde personeelsleden en de personen die 
Belgian Cycling aanwijst, toegang tot jouw persoonsgegevens. Dit zijn alleen die personen die voor de 
correcte uitvoering van hun functie of voor de behoeften van de dienst, toegang nodig hebben. 

De medische gegevens worden alleen verwerkt door Belgian Cycling geselecteerde sportartsen die 
gebonden zijn door het beroepsgeheim. Geen enkele medewerker van Belgian Cycling heeft toegang 
tot deze gegevens.  

Extern 

Verwerkers die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken: 

Voor bepaalde verwerkingen doen wij een beroep op andere partijen.  De loonberekening gebeurt 
bijvoorbeeld door een sociaal secretariaat. We hebben met deze partijen een verwerkersovereen-
komst afgesloten om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens ook door hen op een veilige en op 
vertrouwelijke wijze worden verwerkt. De verwerkersovereenkomst garandeert passende technolo-
gische en organisatorische beschermingsmaatregelen. Jouw persoonsgegevens zijn bij hen bijgevolg 
in goede handen.  

 

Organisaties die samen met Belgian Cycling verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsge-
gevens: 

Organisatie? Persoonsgegevens van wie? Waarom doen we dit? 

Cycling Vlaanderen Renners aangesloten bij  
Cycling Vlaanderen 
 

Voor het beheer van leden en 
administratie 

Persoonlijke trainer van de ren-
ner 

Kernrenners Trainingen en opvolging van trai-
ningen 
 

 
Andere organisaties die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens:  
Ontvangers Persoonsgegevens van 

wie? 
Categorie van 
persoonsgege-
vens? 

Waarom doen wij dit? 

UCI (Union des Cy-
cliste Internatio-
nal- Internationale 
Wielerunie) 

Iedereen die een vergun-
ning toegewezen krijgt 
van Belgian Cycling 
 

Identificatiege-
gevens  
Contactgege-
vens  
Persoonlijke 
kenmerken 

Ter uitvoering van onze overeen-
komst (aansluitingsvoorwaarden) 
 

Fédération Cycliste 
Wallonie Bruxelles 

Voor leden aangesloten 
bij la Fédération Cycliste 
Wallonie Bruxelles 

Identificatiege-
gevens  
Contactgege-
vens  
Persoonlijke 
kenmerken 

Voor het beheer en de admi-
nistratie van leden 
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Ontvangers Persoonsgegevens van 
wie? 

Categorie van 
persoonsgege-
vens? 

Waarom doen wij dit? 

TAS/CAS (Tribunal 
Arbritral de 
Sport/Court for Ar-
bitration of Sports) 

Iedereen die een vergun-
ning toegewezen krijgt 
van Belgian Cycling 
 

Identificatiege-
gevens  
Contact-gege-
vens  
Persoonlijke 
kenmerken 

Enkel in geval van een beroeps-
procedure 

BAS (Belgische Ar-
bitragehof voor de 
Sport) 

Iedereen die een vergun-
ning toegewezen krijgt 
van Belgian Cycling 
 

Identificatiege-
gevens  
Contact-gege-
vens  
Persoonlijke 
kenmerken 

Enkel in geval van een beroeps-
procedure 

Verzekerings-
maatschappij 

Iedereen die een vergun-
ning toegewezen krijgt 
van Belgian Cycling 
 

Identificatiege-
gevens  
Contactgege-
vens  
Persoonlijke 
kenmerken 

Verzekering tegen lichamelijke 
schade in geval van een ongeval 
tijdens een wielerwedstrijd of 
wielerevenement of tijdens de 
training (wettelijke verplichting 
sportfederatie) 

Verzekerings-
maatschappij  

Iedereen die een vergun-
ning toegewezen krijgt 
van Belgian Cycling 
 

Identificatiege-
gevens  
Contactgege-
vens  
Persoonlijke 
kenmerken 

Burgerlijke aansprakelijkheidsver-
zekering in geval van lichamelijke 
of materiële schade veroorzaakt 
aan derden tijdens een wieler-
wedstrijd, wielerevenement of 
training. (overeenkomst- aanslui-
tingsvoorwaarden) 

Verzekerings-
maatschappij 

Profrenners 
 

Identificatiege-
gevens  
Contact-gege-
vens  
Persoonlijke 
kenmerken 

Arbeidsongevallenverzekering 
(wettelijke verplichting) 

Anti-doping organ-
isatie 

Iedereen die een vergun-
ning toegewezen krijgt 
van Belgian Cycling 
 

Identificatiege-
gevens  
Contactgege-
vens  
Persoonlijke 
kenmerken 

Wettelijke verplichting (Decreet 
Vlaamse Overheid 25/05/2012 ter 
preventie en bestrijding van do-
ping in sport) 

Buiten de in dit privacy beleid beschreven situaties zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden 
worden overgemaakt zonder jouw voorafgaande toestemming. Dus alleen als we daar wettelijk toe 
verplicht zijn of indien dit in onze overeenkomst werd afgesproken worden jouw persoonsgegevens 
doorgegeven aan derden. In geen geval zullen zij worden verkocht, verhuurd of ter beschikking gesteld 
aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming.  
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Internationaal 

De UCI, Union des Cyliste International (internationale wielerunie) en het TAS/CAS (Tribunal Arbitral 
de Sport/Court for Arbitration of Sports) zijn gevestigd in Zwitserland. 

Dit houdt voor jouw privacy geen enkel gevaar in aangezien Zwitserland voorkomt op de lijst van lan-
den die volgens de Europese Commissie de nodige garanties geven met betrekking tot de bescherming 
van persoonsgegevens.  

Jouw persoonsgegevens zullen, behalve in de hierboven beschreven situaties, niet aan derden worden 
overgemaakt zonder jouw voorafgaande toestemming. In geen geval zullen zij worden verkocht, ver-
huurd of ter beschikking gesteld aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming.  

 

OP WELKE MANIER BESCHERMEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?  

Aangezien Belgian Cycling jouw privacy belangrijk vindt, stellen wij alles in het werk om jouw persoons-
gegevens op een adequate manier te beveiligen. Wij hebben alle passende fysische, elektronische en 
organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen en te beschermen tegen een 
mogelijke gegevensinbreuk.  

Wij zien er trouwens ook op toe dat onze medewerkers en verwerkers vertrouwelijk omgaan met per-

soonsgegevens.  

 

WIE CONTACTEER JE IN GEVAL VAN VRAGEN MET BETREKKING TOT DE PO-
LICY?  

Indien je vragen hebt met betrekking tot deze privacy policy of de uitoefening van je rechten in dit 
kader, kan je contact opnemen met dpo@belgiancycling.be 

 
 

WAT BETEKENEN EEN AANTAL BELANGRIJKE BEGRIPPEN IN DIT DOCUMENT?  

We hebben getracht om een zo duidelijk mogelijk taal te gebruiken in dit document. Misschien zijn er 
toch een aantal begrippen waar je liever wat meer uitleg over wenst. Daarom volgt hier een lijstje met 
een aantal typische begrippen uit de privacywetgeving. 

Indien er toch nog iets onduidelijk is. Stuur dan een email naar dpo@belgiancycling.be en we zullen 
met veel plezier jouw vragen beantwoorden.  

- AVG: de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Par-
lement 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 gege-
vens in werking op 25 mei 2018. (Ook wel GDPR – General Data Protection Regulation genoemd 

- Persoonsgegevens: dit is alle informatie die direct (naam, adres, klantennummer, e-mail, geboor-
tedatum, ...) of indirect (IP-adres, nummerplaat auto…) kan leiden tot een identificeerbaar per-
soon. 

- Sensitieve persoonsgegevens: persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvat-
tingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond 
blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op unieke 
identificatie van ene persoon of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot ie-
mands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 

mailto:dpo@belgiancycling.be
mailto:dpo@belgiancycling.be
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- Verwerken van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrek-
king tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geau-
tomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwer-
ken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, ver-
spreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen 
of vernietigen van gegevens; 

- Cookies: dit zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoek aan websites op jouw computer kunnen 
bewaard worden. Door middel van deze cookies kunnen persoonsgegevens worden opgeslagen 

- Verwerkingsverantwoordelijke: Koninklijke Belgische Wielerbond (Belgian Cycling) – Belgian Cy-
cling. 

- Gegevenslek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de 
vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde 
toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens; 

- Verwerker: een partner die in opdracht van Belgian Cycling persoonsgegevens verwerkt.  

- Verwerkersovereenkomst: een specifieke overeenkomst tussen de verwerker en Belgian Cycling 
waarbij Belgian Cycling bepaalt en beperkt welke gegevens voor welke doeleinden mogen ver-
werkt worden en waarin de verwerker de nodige garanties biedt met betrekking tot de verwerking 
van persoonsgegevens volgens de Belgische privacywetgeving en de Europese Verordening van 
Persoonsgegevensbescherming en alle uitvoeringsbesluiten. 

 

WIJZIGING PRIVACY POLICY  

Belgian Cycling houdt zich het recht voor om dit privacy beleid te updaten. Het is daarom belangrijk 
dat je steeds de recentste versie raadpleegt door deze te lezen op de website. 

 


