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WAAROM DIT DOCUMENT?

-

Belgian Cycling hecht veel waarde aan de privacy van de
gebruikers van de website en van de leden van onze
sportfederatie, daarom hebben wij dit document
opgesteld.

-

Je hebt het recht om te weten op welke manier wij
persoonsgegevens van jouw verzamelen.

-

Door het bezoeken van onze website kunnen er namelijk
persoonsgegevens verzameld worden door middel van
cookies.

-

Je krijgt in dit document antwoord op volgende vragen:

Belgian Cycling
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Wat zijn cookies?
Gebruikt Belgian Cycling
cookies? Welke type cookies?
Welke persoonsgegevens
worden verzameld? Hoe kan ik
cookies weigeren?
Links naar sociale media op de
website van Belgian Cycling
Waar vind ik nog meer
informatie over de verwerking
van persoonsgegevens door
Belgian Cycling?
Wijzigingen van het cookie
beleid
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WAT ZIJN COOKIES ?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw toestel worden achtergelaten. Die worden onder
andere gebruikt om informatie op te slagen die bij een later bezoek jouw surfervaring kan
vergemakkelijken. Zo kan bijvoorbeeld de taalvoorkeur worden bewaard. De website gaat jouw
browser herkennen en onmiddellijk de juiste taalkeuze onthouden. Dit soort cookies noemt men
functionele cookies. Voor dit soort cookies moet er geen toestemming gevraagd worden aan de
bezoeker van de website.
Er zijn verschillende soorten cookies de worden ingedeeld naar gelang hun oorsprong, functie en
levensduur.
Cookies kunnen geplaatst worden door de website die bezocht wordt. Deze cookies noemt men first
party cookies. De functionele cookies zijn logischerwijze first party cookies. Cookies die door een
andere partij wordt geplaatst, wordt een third party cookie genoemd.
Naast de functionele cookies zijn er ook niet-functionele cookie. Zij hebben niets te maken met het
technisch ondersteunen van de website, maar zijn cookies met commerciële, statistische of sociale
doeleinden. Deze cookies kunnen zowel first party als third party cookies zijn. Voor het plaatsen van
dit soort cookies moet men eerst jouw toestemming vragen.
Cookies kunnen tijdelijk geplaatst worden voor duur van een browsersessie en eindigen wanneer je
het browserscherm sluit. Meestal behoren functionele cookies tot dit type.
Wanneer cookies op het apparaat van de gebruiker langer aanwezig blijven, kunnen ze telkens
geactiveerd worden wanneer je de website opnieuw bezoekt. De meeste niet-functionele cookies
zijn dergelijke permanente cookies.

GEBRUIKT DE WEBSITE VAN BELGIAN CYCLING COOKIES? WELKE TYPE
COOKIES? WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN V ERZAMELD? HOE KAN IK
COOKIES WEIGEREN?
De website van Belgian Cycling gebruikt twee niet-functionele cookies. Dit zijn cookies waarvoor de
bezoeker in principe zijn toestemming moet geven. Echter is dit technisch(nog) niet mogelijk binnen
de bestaande website. We zijn volop bezig onze website aan te passen aan de nieuwe vereisten.
Wij willen jou dan ook graag informeren dat je ook zelf via de instellingen in je browser kan bepalen
welke cookies je toelaat en welke er moeten geblokkeerd worden. Surf daarvoor naar de instellingen
van de browser die jij gebruik om je cookies te beheren:
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Safari
Voor elke browser, toestel en computer moet je de instellingen apart aanpassen.
Hieronder vind je een lijst van de cookies die Belgian Cycling gebruikt en de persoonsgegevens die
erdoor verzameld worden.:
Welke?

Welk type?

Persoonsgegevens?

Levensduur?

Google Analytics Niet-functioneel met IP-Adres en gebruik van de 2 jaar of tot je je
analytisch doel
website
cookies opkuist
AddThis
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Niet-functioneel met IP-Adres en analyse van het Tot je je cookies
analytisch
en gebruik van de website
opkuist
commercieel doel
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LINKS NAAR SOCIALE MEDIA OP DE WEBSITE VAN BELG IAN CYCLING
Op de website van Belgian Cycling staan ook links naar sociale media (Facebook, Twitter en
Instagram). Deze links staan daar louter om jouw surfervaring te vergemakkelijken.
Deze website staan los van Belgian Cycling en Belgian Cycling is niet verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens door deze partijen. Zij hebben hun eigen privacy en cookie beleid.
Vooraleer je doorklinkt lees je dus best eerst het privacy en cookie beleid van deze partijen. Zie
hiervoor;
-

Voor Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
Voor Twitter: https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/update-privacy-policy
Voor Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

WAAR VIND IK NOG MEER INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN
PERSOONSGEGEVENS DOOR BELGIAN CYCLING?
Meer informatie over wanneer, waarom en hoe Belgian Cycling persoonsgegevens verzameld en
verwerkt, vind je in ons privacy beleid.

WIE CONTACTEER JE IN GEVAL VAN VRAGEN MET BETREKKING TOT DE
POLICY?
Indien je vragen hebt met betrekking tot dit cookie beleid of de uitoefening van je rechten in dit kader,
kan je contact opnemen met dpo@belgiancycling.be

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