Privacybeleid Belgian Cycling App

Wie zijn we?
Belgian Cycling (KBWB vzw) met maatschappelijke zetel te Boechoutlaan 9, 1120 Brussel, is de
verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de
bescherming van persoonsgegevens. Indien u hierover vragen heeft kunt u ons contacteren via:
(a) Per e-mail: privacy@belgiancycling.be, ter attentie van onze DPO;
(b) Per post: Rue de Bruxelles 482, 1480 Tubize; of
(c) Per telefoon: +32 (0)2 349.19.11
Dit privacy beleid is van toepassing op u als gebruiker van de Belgian Cycling App onder de
voorwaarden die zijn beschreven in onze Gebruiksvoorwaarden beschikbaar op
http://www.belgiancycling.be/content.asp?id=38.

Artikel 1. Welke persoonsgegevens verwerken we?
Persoonsgegevens
Bron
Login gegevens: E-mail, - Van u, de gebruiker
naam en voornaam.
- Indien door u
gekozen, via uw
single sign-on (SSO)
dienstverlener zoals
Facebook, Googleen
Apple.
Contact
en
profiel - Van u, de gebruiker
gegevens:
nickname, - Van het social
geboortedatum,
gsm- media kanaal
nummer, adres, foto en
andere
social
mediagegevens.

Rechtsgrond
Uitvoering van
de
overeenkomst

Doel
Verlenen van toegang tot de
applicatie in functie van de
login functionaliteit.
Contactopname i.h.k.v. een
wedstrijd of giveaway.

Toestemming

Het koppelen van uw social
mediaprofiel
aan
uw
gebruikersprofiel en het
verder personaliseren van
uw gebruikersprofiel.
Contactopname i.h.k.v. een
wedstrijd of giveaway.

Mogelijkse
- Van u, de gebruiker
persoonsgegevens
die
werden vermeld in een
vragenlijst, poll of quiz

E-mailadres

- Van u, de gebruiker

Toestemming

Toestemming

Om u als fan beter te leren
kennen en om interactie met
u te stimuleren.
Met behulp van uw feedback
kunnen wij de werking van de
applicatie verbeteren en u zo
beter van dienst zijn.
Om u onze nieuwsbrieven te
kunnen sturen.

Artikel 2. Met wie delen we uw persoonsgegevens?
2.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten zoals
beschreven in Artikel 1 hierboven, delen met onze partners die onze applicatie ontwikkelen, beheren
en hosting.
2.2 Deze derden mogen uw persoonsgegevens alleen overeenkomstig onze instructies verwerken. Wij
garanderen ook dat al deze derden met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd en zich ertoe
verbinden om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens in acht nemen.
2.3 Wij kunnen wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te delen met bevoegde autoriteiten
of hun vertegenwoordigers om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 3. Waar verwerken we uw persoonsgegevens?
3.1 Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’).
Indien er doorgifte en verwerking van persoonsgegevens zou plaatsvinden buiten de EER, beperken
wij ons enkel tot landen die een passend beschermingsniveau waarborgen, equivalent aan het niveau
gewaarborgd onder de AVG en dit privacybeleid. In het geval van verwerking buiten de grenzen van de
EER zullen wij u op schriftelijk verzoek verdere toelichting verschaffen.
3.2 Wij kunnen ook geanonimiseerde gegevens doorgeven aan derden buiten de EER. In het geval dat
dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk
persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze Privacy Policy.

Artikel 4. Hoe lang verwerken we uw persoonsgegevens?
4.1 Uw persoonsgegevens worden verwerkt zolang de applicatie in werking is of tot u uw account
verwijdert of indien van toepassing, tot op het moment van intrekking van uw toestemming. De
intrekking van uw toestemming kan ertoe leiden dat u onze applicatie gedeeltelijk niet langer kunt
gebruiken.
4.2 We zullen uw persoonsgegevens verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden
van Artikel 1, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn voor wettelijke verplichtingen.

Artikel 5. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
5.1 Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens
te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal, alsmede tegen onopzettelijk verlies,
manipulatie of vernietiging. Toegang tot uw persoonsgegevens door ons personeel of personeel van
derden gebeurt enkel op een "need-to-know"-basis en is onderworpen aan gepaste
geheimhoudingsverplichtingen.

Artikel 6. Wat zijn uw rechten?
6.1 Recht van inzage – U heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van
uw persoonsgegevens door ons en, als dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die
persoonsgegevens.

6.2. Recht op rectificatie – U heeft het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens, d.w.z. dat u het
recht heeft om te vragen dat uw persoonsgegevens die onjuist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd.
6.3. Recht op verwijdering – U heeft het recht om uw persoonsgegevens te wissen, d.w.z. om te vragen
dat uw persoonsgegevens worden gewist als deze persoonsgegevens niet meer nodig zijn in het licht
van de in Artikel 1 hierboven genoemde doeleinden of als u uw toestemming voor de verwerking ervan
intrekt.
6.4. Recht op beperking – U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
in plaats van deze te verwijderen, d.w.z. om te verzoeken dat wij de verwerking van uw
persoonsgegevens beperken indien:
a) wij de juistheid van uw persoonsgegevens aan het controleren zijn; of
b) de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig zou zijn en u zich verzet tegen het wissen
van uw persoonsgegevens; of
c) u uw persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een
rechtsvordering, terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de vermelde
doeleinden; of
d) wij nagaan of onze belangen zwaarder wegen dan uw belangen als u gebruik maakt van uw
recht om bezwaar.
6.5. Recht van bezwaar –U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde
belangen of die van een derde.
6.6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid – U heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. dat
u alle persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en
machineleesbaar formaat van ons kunt ontvangen indien de verwerking van uw persoonsgegevens via
geautomatiseerde procedés wordt verricht en is gebaseerd op uw toestemming of een contract met
u.
6.7. Recht op intrekking van toestemming – Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is
gebaseerd op uw toestemming.
6.8. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit – Indien u van mening bent dat
de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake
gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende
autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van
uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk
heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat
35,
1000
Brussel
(commission@privacycommission.be),https://www.privacycommission.be/nl/contact.
6.9. Verzoek indienen – Indien u één van bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kunt u dit voor
sommige rechten doen in de instellingen van uw Belgian Cycling App. U kunt uw verzoek ook richten
aan ons door een e-mail te sturen naar privacy@belgiancycling.be. Wij zullen u op de hoogte brengen
als wij uw verzoek hebben ontvangen. Indien blijkt dat uw verzoek wordt aanvaard zullen wij uw
verzoek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst ervan
behandelen. Indien wij geen gevolg kunnen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis
stellen.

Artikel 7. Klachten
7.1 Indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u
ons contacteren door een e-mail te sturen naar privacy@belgiancycling.be of door een brief te richten
aan Belgian Cycling, Rue de Bruxelles 482 te 1480 Tubize.

Artikel 8. Updates
We behouden te allen tijde het recht om dit privacybeleid aan te passen. Deze privacy policy werd
gepubliceerd op 25/02/2022.

