Privacyverklaring
Onze partners
Voor het laatst bijgewerkt: 3 augustus 2018
Art. 1. Inleiding
1.1. Informatie over Ardennes-Etape
Ardennes-Etape is een gedeponeerd merk van ASTERIA sprl, met maatschappelijke zetel in België, 4970
Stavelot, Avenue Constant Grandprez 29. ASTERIA sprl is telefonisch bereikbaar op het nummer +32 80 29
24 00, via fax op het nummer +32 80 29 24 09 en via e-mail op het adres info@Ardennes-Etape.com
ASTERIA sprl is onder het nummer BE 0473.952.094 geregistreerd bij de btw-administratie en onder het
nummer 0473.952.094 ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. ASTERIA sprl is ook onder
het nummer 502 682 erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).
Ardennes-Etape verwerkt de persoonsgegevens van zijn PARTNERS om te kunnen communiceren met de
verenigingen en organisaties die activiteiten of evenementen aanbieden die in overeenstemming zijn met de
waarden van Ardennes-Etape, om zijn klanten op de hoogte te brengen van zulke activiteiten en
evenementen of om er reclame voor te maken bij zijn klanten. Ardennes-Etape kan ook contact opnemen met
deze mensen om reclame te maken voor zijn eigen merk door cadeaus aan te bieden die deze organisaties of
verenigingen kunnen uitdelen aan hun deelnemers of leden, of in de vorm van sponsoring. Tot slot kan
Ardennes-Etape deze mensen informeren (via een newsletter of door persoonlijk contact met hen op te
nemen) over eigen nieuws die het opportuun acht te delen met deze verenigingen of organisaties.
In dat verband fungeert Ardennes-Etape als 'verwerkingsverantwoordelijke' in overeenstemming met de
geldende wetgeving op het vlak van gegevensbescherming, met name de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming 2016/679 (de 'AVG').
1.2. Respect voor uw privacy is een prioriteit voor ons
Ardennes-Etape is een betrouwbare partner en doet er elke dag alles aan om uw persoonsgegevens te
beschermen.
Onze Privacyverklaring specifiek voor onze partners is bedoeld om u uit te leggen op welke manier wij uw
persoonsgegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en doorgeven met de grootste inachtneming van het
vertrouwen dat u in ons stelt.
Deze verklaring beschrijft ook uw rechten op het vlak van het beheer van uw gegevens en de manier waarop
u die rechten kunt uitoefenen.
Art. 2. Inzameling van uw persoonsgegevens
2.1. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?
In het kader van zijn partnerships verzamelt Ardennes-Etape de persoonsgegevens van de contactpersonen
van activiteiten en evenementen in de Ardennen die bij zijn waarden passen.
2.2. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Ardennes-Etape kan op verschillende manieren uw persoonsgegevens verzamelen:
inzameling van uw gegevens in de pers of in andere publicaties op papier of online;
mond-tot-mondreclame;
via een onlineformulier;
visitekaartje.
2.3. Welke soorten persoonsgegevens verzamelen wij?
Uw naam, voornaam, organisatie, functie, telefoonnummer en/of mobiel nummer en mailadres.

Art. 3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
In geen geval deelt Ardennes-Etape deze gegevens met derden. Ardennes-Etape gebruikt deze gegevens
uitsluitend in het kader van de georganiseerde activiteiten en/of evenementen.
Art. 4. Bescherming van uw persoonsgegevens?
Als wij uw gegevens doorsturen van of ontvangen op onze website, gebruiken we altijd
versleutelingstechnologieën die als beproefde normen bekendstaan. Wij stellen voortdurend alles in het werk
om fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens
te beschermen tegen elke vorm van onrechtmatige toegang, onrechtmatig gebruik of onrechtmatige
verspreiding.
Art. 5. Bewaring van uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens blijven tot tien jaar na het laatste partnership bewaard. We geven ze niet door aan
derden, behalve diegenen die hierboven werden gepreciseerd en voor de bovenvermelde doeleinden.
Art. 6. Informatie over minderjarigen?
Ardennes-Etape bewaart geen persoonsgegevens van contactpersonen die jonger zijn dan dertien jaar. Indien
we vernemen dat we in het bezit zijn van persoonsgegevens van een minderjarige jonger dan dertien jaar,
dan verwijderen we die informatie onmiddellijk.
Art. 7. Uw rechten?
Op schriftelijk verzoek en met daarbij een bewijsstuk van uw identiteit kunt u de
verwerkingsverantwoordelijke vragen om u gratis de persoonsgegevens over u schriftelijk te bezorgen. Ook
kunt u vragen om uw gegevens te laten verwijderen of gegevens die onvolledig of niet relevant zijn te laten
rechtzetten. Het adres van de verwerkingsverantwoordelijke vindt u hieronder.
Asteria sprl - Ardennes-Etape - Privacy, Avenue Constant Grandprez 29 B-4970 Stavelot België
privacy@ardennes-etape.com
Indien wij in gebreke blijven, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw land. U
vindt een volledige lijst van de Europese toezichthoudende autoriteiten hier: http://ec.europa.eu/newsroom
/article29/document.cfm?action=display&doc_id=50061
Voor België is de Gegevensbeschermingsautoriteit hiermee belast. Dit zijn de contactgegevens van deze
instelling:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 35
e-mail: contact@apd-gba.be
Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Art. 8. Wat gebeurt er als wij onze Privacyverklaring aanpassen?
Onze Privacyverklaring kan evolueren om de wijzigingen weer te geven die zijn opgetreden met betrekking tot
de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
In dat geval brengen we u hiervan op de hoogte, zodat u onze nieuwe Privacyverklaring kunt raadplegen.
U vindt de datum van de recentste herziening helemaal in het begin van dit document.
Art. 9. Hoe neemt u contact met ons op?
Als u meer informatie wenst of ons een opmerking of klacht wilt meedelen, kunt u ons op elk moment een
e-mail sturen (privacy@ardennes-etape.com). We doen er alles aan om zo snel mogelijk contact met u op te
nemen.

