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Privacy Policy – Versie 10.09.2018

Belgian Horse Travel BVBA (hierna: “BHT” of We/Wij/Ons), met maatschappelijke zetel te 3990
Peer, Meeuwerbaan 2, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer
0698.747.616 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze Privacy Policy.
We hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy en willen u daarom via deze weg op de
hoogte stellen van zaken in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

ONZE CONTACTGEGEVENS
Naam:

BELGIAN HORSE TRAVEL BVBA

Adres:

Meeuwerbaan 2
3990 Peer

Telefoonnummer:

+32 (0)477/72.58.85 of +32 (0)472/76.73.36

Website:

http://www.belgianhorsetravel.com/

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Wij verweken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
GSM-nummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Identiteitskaartnummer en diens geldigheidsdatum
Rijbewijs en diens datum van ingang
Financiële gegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
IP-adres
Internet browser en apparaat type

We ontvangen ook diverse van uw persoonsgegevens van derden, met name kunnen de
persoonsgegevens afkomstig zijn van diverse publieke webpagina’s.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Wij verwerken als bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u enkel uw rijksregister- of
identiteitskaartnummer Hiervoor baseren wij ons op de door u gegeven toestemming tot verwerking
van dit persoonsgegeven.
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GEGEVENS VAN PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn
dan 16 jaar, behalve indien zij toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kunnen wij niet altijd
de leeftijd van de bezoeker controleren. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, contacteer ons dan via
info@pietlenskens.be, waarna wij al het mogelijke zullen doen om deze informatie te verwijderen.
Daarnaast verwerken we eveneens mogelijk persoonsgegevens over uw kinderen die jonger zouden
kunnen zijn dan 16 jaar. Dit betreffen dezelfde persoonsgegevens als deze opgesomd onder de
hoofding “Persoonsgegevens die wij verwerken”.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Wij verwerken uw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doelen en op basis van de
volgende grondslagen:
Wij verwerken persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst
maatregelen te nemen onder andere met betrekking tot:
- Aan- en verkoop van paarden
- Makelaarsdiensten inzake de verkoop van paarden
- Verhuur van materiaal voor paarden en diens vervoer
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U gepersonaliseerd advies te verlenen
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
- Het beheer van contractuele relaties
- Mogelijke geschillenbeslechting
Wij verwerken persoonsgegevens indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw
persoonsgegevens voor het doel, en dit onder andere met betrekking tot:
- Het u toesturen van commerciële informatie
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang onder andere met
betrekking tot:
- Het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening
- Het opleiden van personeel
- Monitoring en rapportering
- Het voorkomen van misbruik en fraude
Wij verwerken ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte, aansprakelijkheid, ….

zoals

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld één van onze
medewerkers) tussen zit.
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HOE EN HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
We bewaren uw persoonsgegevens in de vorm van een papieren bestand en/of elektronisch bestand.
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren
waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt en om te voldoen aan onze wettelijke
verplichtingen.
We bewaren uw persoonsgegevens zolang er met u een klantrelatie bestaat. Wanneer de
klantenrelatie wordt beëindigd, worden uw persoonsgegevens desgevallend bewaard tot de laatste
boekhoudkundige verwerking is afgerond.
Er bestaat de mogelijkheid dat derden uw persoonsgegevens langer bewaren om te voldoen aan hun
wettelijke verplichtingen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Wij delen uw persoonsgegevens enkel met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.
Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
uw persoonsgegevens.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Wij gebruiken op onze website enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
We gebruiken aldus puur technische cookies die er voor zorgen dat de website naar behoren werkt.
Ze worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Zo registreren we onder andere via
cookies de taalkeuze of uw voorkeurskantoor of voorkeurscontactpersoon die u maakt bij uw eerste
bezoek van de site, zodat u bij uw volgend bezoek aan de site automatisch in de door u bij uw eerste
bezoek gekozen taal, kantoor of contactpersoon bediend wordt.
Als u niet wenst dat deze cookies gebruikt worden, kan u uw browser zo instellen dat die geblokkeerd
worden. BHT kan in dat geval de correcte werking van de sites onder haar controle echter niet
garanderen. Als u dat wenst kan u uw browser eveneens op die manier instellen dat de cookies ook
na elke raadpleging van de website verwijderd worden.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 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 ons en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@belgianhorsetravel.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, ter bescherming van uw privacy. We doen ons best
om zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek, minstens binnen vier weken buiten het geval van een
complex verzoek waarin die termijn met acht weken verlengd kan worden.
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We kunnen uw verzoek echter weigeren onder de door de wet opgesomde voorwaarden, bijvoorbeeld
wanneer dit vereist is in het algemeen belang, voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen of het instellen of uitoefenen van een rechtsvordering.
Indien u echter verzoeken indient die kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, heeft BHT het recht een
redelijke vergoeding aan te rekenen ofwel om het verzoek te weigeren.
We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit voor gegevensbescherming op het volgende adres: 1000 Brussel,
Drukpersstraat 35 (tel. 32 2 274 48 00 - fax + 32 2 274 48 35 - commission@privacycommission.be) of
bij de toezichthoudende autoriteit van het land van uw gewone verblijfplaats, voor de uitoefening van
uw rechten.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan, zo onder andere het bewaren van uw gegevens in een voor het publiek afgesloten
ruimte en het in plaats stellen van de nodige beveiligingsprogramma’s. Indien u de indruk heeft dat uw
persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met
ons op.
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