PRIVACYCHARTER
KBRSF
1. Waarom een Privacycharter?
De KBRSF hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw
persoonsgegevens.
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen daarover namelijk de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van
persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens 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.
Dit Charter wil u informeren over alle details over de verwerking van uw
persoonsgegevens en uw rechten.
Wij behouden ons het recht voor dit Privacycharter op elk moment te wijzigen.
Belangrijke wijzigingen zullen altijd duidelijk op onze website worden
gecommuniceerd.
Zonder uw voorafgaande toestemming zullen wij geen wijzigingen aanbrengen die
het in dit Charter gegarandeerde beschermingsniveau van uw rechten
verminderen.
2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
De KBRSF is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.
Contactgegevens:
Koninklijke Belgische Ruitersport Federatie vzw
Belgicastraat 9, 21930 Zaventem
BE 0409.553.992
E-mail: info@equibel.be
Telefoon: +32 2 478 50 56

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om
de doeleinden van de KBRSF te verwezenlijken en betreft de volgende categorieën:
Personen:









Naam, Voornaam
Adres
Geboortedatum
Geslacht
Taal
Nationaliteit
GSM/ Telefoon/ Fax
E-Mail

Paarden:
 Chip
 Naam
 Commerciële naam
 Geboortedatum
 Stamboeknummer
 Stamboek
 UELN
 FEI paspoort
 Provinciale groepering
 Naam en voornaam van de Fokker
Facturatiegegevens:
 Naam, Nationaliteit en rijksregisternr (als natuurlijk persoon)
 Naam, juridische vorm et BTW nummer (als juridisch persoon)
 Bankgegevens
 Adres
 Enz
4. Welke doeleinden willen wij verwezenlijken?
De KBRSF verzamelt uw persoonsgegevens alleen om een bijdrage te leveren aan:
-

het promoten en ontwikkelen van nationale en internationale activiteiten van
de verschillende disciplines van de rijsport in België;
het promoten van de deelname van Belgische atleten aan nationale en
internationale wedstrijden;
het promoten van de organisatie in België van wedstrijden van internationaal
niveau;

De verwerking van uw persoonsgegevens is dus essentieel voor de goede werking
van de KBRSF.
De KBRSF verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend hiertoe te verwerken.
Bij uw bezoek aan onze site worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische
doeleinden. Met deze gegevens kunnen wij uw gebruikerservaring op onze site
verder verbeteren. Deze gegevens zijn uw IP-adres, geografische zone, de dag en
het uur van uw bezoek en de bezochte pagina’s. Door onze site te bezoeken
aanvaardt u uitdrukkelijk dat wij deze gegevens verzamelen voor statistische
doeleinden.
5. Doorgifte van uw gegevens
Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik.
Uw persoonsgegevens worden, uitgezonderd met uw voorafgaande toestemming,
dus niet verkocht, doorgegeven of verzonden naar derden, met uitzondering van de
Ligue Equestre Wallonie Bruxelles asbl (www.lewb.be), de Vlaamse Liga
Paardensport vzw (www.vlp.be) de regionale en provinciale groeperingen en de FEI
Fédération Equestre Internationale (www.fei.org).
De KBRSF geeft uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie
die geen adequaat beschermingsniveau garanderen in de zin van de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens en de EU-Verordening nr. 2016/679 vanaf zijn
inwerkingtreding op 25 mei 2018.

U kunt zelf controle uitoefenen op de gegevens die u vrijgeeft. Wanneer de u
betreffende persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn, behoudt de KBRSF zich het
recht bepaalde operaties, tijdelijk of permanent, te onderbreken of te schorsen.
6. Cookies
Bij uw bezoek aan onze site kunnen cookies worden opgeslagen op de harde schijf
van uw computer. Wij gebruiken cookies om onze regelmatige bezoekers een
optimale gebruikerservaring aan te bieden.
Raadpleeg onze Cookiespolicy voor meer informatie over het gebruik van cookies.
Indien u onze website bezoekt, raden wij u aan om uw cookies te activeren. Indien u
dat wenst kunt u ze altijd opnieuw uitschakelen via uw browserinstellingen.
Raadpleeg onze Cookiespolicy voor meer details.

7. Welke zijn uw rechten?
7.1. Garantie op een eerlijke en wettige verwerking
Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de wettelijke
doeleinden beschreven in punt 4. Ze worden verzameld en verwerkt op een
adequate, ter zake dienende en niet buitensporige wijze en worden niet langer dan
nodig bijgehouden om de beoogde doeleinden te verwezenlijken.
Alle technische en veiligheidsmaatregelen werden getroffen om de risico’s van de
onwettelijke of ongeoorloofde toegang tot of behandeling van uw
persoonsgegevens te zoveel mogelijk te beperken. Bij indringing in zijn
computersystemen zal de KBRSF onmiddellijk alle vereiste maatregelen treffen om
schade tot een minimum te beperken en u hierover te informeren

7.2. Recht van inzage
U hebt het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw
persoonsgegevens. Zo hebt u het recht om de verwerkingsdoeleinden, de betrokken
categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie de
persoonsgegevens zijn verstrekt, de gebruikte criteria om de opslagtermijn van uw
gegevens te bepalen en de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw
persoonsgegevens te kennen.
7.3. Recht van rectificatie
Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden verbeterd. In de eerste
plaats is het de gebruiker zelf die de vereiste wijzigingen aanbrengt in zijn
‘gebruikersaccount’, maar u kunt ook een schriftelijke aanvraag indienen om iets te
wijzigen.
7.4. Recht van gegevenswissing (of ‘recht op vergetelheid’)
Daarnaast hebt u het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist
in de volgende gevallen:






Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij
zijn verzameld;
U trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere
rechtsgrond voor de verwerking;
U hebt rechtmatig uw recht van bezwaar uitgeoefend;
Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
Uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

7.5. Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw
persoonsgegevens te verkrijgen zoals in geval van betwisting van de juistheid van de
gegevens, wanneer de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, de gegevens
noodzakelijk zijn in een gerechtelijke procedure of voor de vereiste tijd aan de KBRSF
om te controleren of u uw recht van wissing rechtsgeldig werd uitgeoefend.
7.6. Recht van bezwaar
U hebt bovendien het recht om op elk ogenblik bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens. De KBRSF zal stoppen uw gegevens te
verwerken, tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan
aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen.

7.7. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht alle persoonspersoonsgegevens die u hebt verstrekt, te verkrijgen in
een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm. Op uw verzoek kunnen deze
gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen,
tenzij dit technisch onmogelijk is.
7.8. Recht van intrekking van uw toestemming
U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk
ogenblik intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de
geldigheid van eerdere verwerkingshandelingen.
8. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Om uw rechten uit te oefenen moet u een aangetekend verzoek per post sturen
naar de KBRSF of mailen naar info@equibel.be. Wij antwoorden zo snel mogelijk,
maar uiterlijk één (1) maand na ontvangst van uw verzoek.
9. Mogelijkheid om een klacht in te dienen
Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door de
KBRSF, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger de Privacycommissie),
(https://www.privacycommission.be/).
______________

