
	
Bedankt voor uw interesse in onze wandelingen in het kader van het Dour Festival. Voordat 
u de benodigde gegevens kunt opslaan, dient u eerst het volgende te lezen. Zonder uw 
toestemming voor het gebruik van uw gegevens, met name voor verzekeringsdoeleinden, 
kunnen wij uw registratie niet valideren. 
 

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens 
 
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de Federatie voor 
Toerisme van de provincie Henegouwen, waarvan de kantoren zich bevinden op het adres 
31 rue des Clercs, 7000 Mons, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen 
onder het nummer BE0407 138890. 
 

2. Doel van de gegevensverwerking 
2.1. Doelstellingen 

 
De Federatie voor Toerisme van de provincie Henegouwen verwerkt persoonlijke gegevens 
voor de volgende doeleinden: 
§ organisatie van een fietstocht tijdens het Dour Festival 2019 
§ deelnemersverzekering 
§ bevordering van andere wandelingen of routes in de provincie Henegouwen 
§ statistieken 
 
De in dit verband verzamelde gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. 
 
In overeenstemming met het bovenstaande, en behalve indien het noodzakelijk is om 
persoonlijke gegevens te verstrekken aan bedrijven waarvan de tussenkomst als externe 
dienstverleners voor en onder toezicht van de verantwoordelijke persoon vereist is voor de 
bovengenoemde doeleinden, zal de Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut de in 
dit kader verzamelde persoonlijke gegevens niet doorgeven, of ze verkopen, verhuren of 
verhandelen met een organisatie of entiteit, tenzij u van tevoren op de hoogte bent gesteld 
en uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of tenzij dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld in 
gerechtelijke procedures. 
 

2.2. Rechtsgrondslag van de verwerking 
 
De rechtsgrond voor bovengenoemde verwerking door de Federatie voor Toerisme van de 
provincie Henegouwen is toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de RGPD). 
 
 

3. Verwerkte gegevens 
3.1 Categorieën verwerkte gegevens 

 
Bij de aanmelding voor onze rondleiding moeten wij de volgende persoonlijke gegevens 
verwerken: naam, voornaam, land van verblijf, e-mailadres, mobiel telefoonnummer. 

 
3.2. Gegevensbron 

 
Persoonlijke gegevens worden afgeleid van de registratie, door de persoon die zich voor de 
wandeling wenst in te schrijven, van zijn of haar naam, voornaam, land van verblijf, mobiel 
telefoonnummer en e-mailadres in de registratievelden onderaan de website van de 
organisatie. 
 
 

3.3 Verplicht karakter van de gegevensverzameling 

Abonneer u op DeepL Pro om dit document te bewerken.	
Bezoek www.DeepL.com/Pro voor meer informatie. 

                                                 Toeristische wandeling op het Dour Festival



 
Het verzamelen van gegevens is verplicht om deelnemers op de hoogte te stellen van 
eventuele wijzigingen en hen te herinneren aan hun deelname. 
 

3.4. Geautomatiseerde besluitvorming 
 
De verwerking voorziet niet in geautomatiseerde besluitvorming. 
 
 

4. Betrokken personen 
 
De gegevensverwerking betreft enkel personen die zich wensen in te schrijven voor de 
begeleide fietstocht in het kader van het Dour Festival. 
 

5. Ontvangers van gegevens 
5.1. Categorieën van ontvangers 

 
De ontvangers van de gegevens zijn: 
§ DEMO ASBL 
§ IDEA 
§ Federatie van Toerisme van de provincie Henegouwen 
 

5.2. Doorgifte van gegevens buiten de EER 
 

Er vinden geen gegevensoverdrachten buiten de Europese Economische Ruimte plaats. 
 
 

6. Bewaartermijn voor gegevens 
 
Uw persoonlijke gegevens worden alleen bewaard voor de duur van uw abonnement op de 
nieuwsbrief. Na afloop van de abonnementsperiode worden persoonlijke gegevens 
verwijderd, onder voorbehoud van de toepassing van andere geldende wetten. 
 

7. Veiligheid en beveiliging 
 
Om ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens zoveel 
mogelijk te voorkomen, heeft de vzw Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut 
veiligheid en organisatorische procedures ontwikkeld. Deze procedures betreffen zowel het 
verzamelen als het opslaan van deze gegevens. 
 

8. Uw rechten 
 
Als persoon die rechtstreeks betrokken is bij de verwerking van uw persoonsgegevens hebt 
u het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen 
om toegang tot uw persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te verwijderen, of om de 
verwerking te beperken, en om het recht op gegevenstransportabiliteit. 
 
Bovendien heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, maar dit 
doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming 
die vóór de intrekking van de toestemming is gegeven. 
 

8.1. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming 
 
De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Federatie voor Toerisme van de 
provincie Henegouwen is uw contactpersoon voor elk verzoek om uw rechten met betrekking 
tot deze verwerking uit te oefenen. 



 
U kunt contact met hem opnemen via  
 

- telefonisch: 065/36.04.64 uur tijdens de volgende uren: maandag tot vrijdag van 9u 
tot 12u en van 13u tot 16u. 

- per e-mail naar het volgende adres: axel.dieu@hainaut.be  
- per gewone post naar het volgende adres: 

 
Federatie van Toerisme van de provincie Henegouwen ASBL 
Ter attentie van de heer Axel Dieu.... 
 Functionaris voor gegevensbescherming 
rue des Clercs 31 
7000 Bergen 
 

8.2. Klacht bij de toezichthoudende autoriteit 
  
Indien u na contact met ons van mening bent dat uw rechten op uw gegevens niet worden 
gerespecteerd, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de 
gegevensbeschermingsautoriteit (DPA). 
 

Autoriteit voor gegevensbescherming Rue de 
 la Presse 35  
1000 Brussel 
 
Telefoon: +32 (0)2 2 274 48 00Fax 
: +32 (0)2 274 48 35E-mail 
: contact(at)apd-gba.be 
URL: https://www.autoriteprotectiondonnees.be  

 
9. Toegestaan 

 
De abonnee verklaart dat hij/zij op de hoogte is van het bovenstaande en  
 

¨ machtigt de Federatie van het Provinciaal Toerisme van Henegouwen om haar 
persoonlijke gegevens te verwerken voor de organisatie van de rondleiding in het 
kader van het Festival van Dour, met name voor organisatorische, verzekerings- en 
statistische doeleinden. 
 

¨ machtigt de Federatie van Toerisme van de Provincie Henegouwen om haar 
persoonlijke gegevens te verwerken voor het versturen van haar nieuwsbrief in het 
kader van de promotie van fietstochten en -routes in de provincie Henegouwen. 
 

¨ geeft de Federatie voor Toerisme van de provincie Henegouwen geen toestemming 
om haar persoonlijke gegevens te verwerken. 

 
Als u uw toestemming geeft, kunt u deelnemen aan onze wandeling en/of onze nieuwsbrief 
ontvangen. Als u weigert uw toestemming te geven, danken wij u voor uw interesse in onze 
rondleidingen, maar wij kunnen niet op uw verzoek reageren. 

 ** 
* 

	


