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Privacyverklaring 

 

De feitelijke vereniging ‘Landelijke Wieler Unie’ (hierna: de “LWU”), met adres te 9820 Merelbeke, 

Hundelgemsesteenweg 1090, neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn 

of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de LWU via volgend e-mailadres: 

landelijkewielerunie@outlook.com 
 

De LWU verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens naar aanleiding van uw aanvraag tot het 

bekomen van een jaarvergunning of uw deelname aan een wedstrijd georganiseerd door de LWU. De 
LWU verzamelt onder meer de volgende persoonsgegevens: 

 voor- en achternaam 

 geboortedatum 

 nationaliteit 

 adresgegevens 

 telefoonnummer 

 e-mailadres 

 overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in het kader van uw aanvraag tot het bekomen 

van een vergunning voor deelname aan een wedstrijd georganiseerd door de LWU 

 
De LWU kan uw persoonsgegevens gebruiken voor volgende doeleinden: 

 verstrekken van informatie over de LWU en haar dienstverlening 

 verstrekken van overige door u gevraagde diensten 

 toesturen van haar nieuwsbrief of informatie over haar activiteiten die u mogelijk kunnen 

interesseren 

 

De LWU bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden niet langer 

bewaard dan vijf jaar na het beëindigen van het wielerseizoen tijdens hetwelk u de laatste maal 

deelnam aan een wedstrijd. 
 

De LWU kan uw persoonsgegevens delen met derden die namens de LWU diensten verlenen. Deze 

derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun 
dienstverlening. Het is ook mogelijk dat de LWU uw persoonsgegevens aan derden mededeelt indien 

dit nodig is voor de uitvoering van haar wettelijke verplichtingen of de overeenkomst gesloten met u. 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien (en er kopie van op te vragen), te corrigeren of te 
laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

door de LWU (bijvoorbeeld in geval van verwerking ten behoeve van direct marketing) en heeft u het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid (inhoudende het recht om uw gegevens in overdraagbaar formaat 

te verkrijgen). 

 
U kunt een verzoek tot inzage, kopie, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking 

van uw persoonsgegevens versturen aan de LWU via volgend e-mailadres: 

landelijkewielerunie@outlook.com.  
 

De LWU houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, en dit binnen de dertig dagen, op uw verzoek. 

Voormelde termijn kan afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek en het aantal verzoeken 
verlengd worden met een termijn van 2 maanden. U dient wel rekening te houden met het feit dat de 

LWU mogelijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, 
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verwijdering of overdraging. Dit omwille van haar wettelijke verplichtingen of de gerechtvaardigde 

uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie. 

 
U heeft steeds de mogelijkheid, indien u dat nodig vindt, om een klacht in te dienen bij de nationale 

toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens: 

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te1000 Brussel (Tel: +32 (0)2 274 48 00; Fax: +32 
(0)2 274 48 35; mail: contact@apd-gba.be). 

 

 

 


