VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET JAAR 2022

Jockey
Naam :

Voornaam :

Adres :
Tel/ GSM :

e-mail :

Geboortedatum :

Nummer bankrekening :

Aantal overwinningen : Plat/Vlak :

Hindernissen :

Mijn minimum gewicht is :

Ik verkies een ongevallenverzekering via de BFP - Galop
Ik heb zelf een verzekering die eventuele ongevallen bij rennen en
trainingen dekt (kopie van polis bij te voegen)

TYPE AANGEVRAAGDE VERGUNNING
Jockey
Leerling Jockey
Handtekening :
Een eerste aanvraag moet per gewone postzending opgezonden worden en dient vergezeld te
zijn van
- een uittreksel uit de geboorteakte,
- een recent sportmedisch getuigschrift uitgereikt door een erkende sportarts waaruit de
fysische geschiktheid voor het actief beoefenen van hippische sporten blijkt,
- een uittreksel uit het stafregister,
- een certificaat van een geaggregeerde trainer waaruit de bekwaamheid om in rennen te
rijden blijkt,
- het inschrijvingsgeld.
Daarbij moet ook, voor de minderjarige kandidaten, een toelating van de ouders, voogd of
wettelijke vertegenwoordigers, gevoegd worden.
Voor de leerling Jockeys dient een aanvraag tot inschrijving op de lijst der leerlingen
bijgevoegd te worden.
Voor de jaarlijkse hernieuwing volstaat het bijvoegen van een recent medisch getuigschrift
waaruit de fysische geschiktheid voor het actief beoefenen van hippische sporten blijkt en kan
per gewone postzending, fax of e-mail overgemaakt worden.
We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende
wetgeving en met onze” privacyverklaring” op de hierbij gevoegde bladzijde (blz 2 van 2).
Het beroep van jockey of leerling-jockey wordt uitgeoefend in de hoedanigheid van zelfstandige of als werknemer van een eigenaar of
trainer. In geen geval kan de vzw Belgische Federatie voor Paardenrennen als werkgever beschouwd worden van een jockey of leerlingjockey.
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PRIVACYVERKLARING
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Belgische Federatie voor
Paardenwedrennen vzw, afdeling Galop (BFP – Galop), Route de Wallonie 31A,
7011 Mons-Ghlin, die als verwerkingsverantwoordelijke optreedt.
BFP – Galop verzamelt uw gegevens uitsluitend om te voldoen aan haar statutaire
verplichtingen of om uw toelatingsaanvragen te kunnen behandelen. Indien u nalaat
bepaalde gegevens aan BFP – Galop te verstrekken, is het niet mogelijk u een
volledig correcte dienstverlening te garanderen.
Mits u hiertoe uw toestemming hebt gegeven, kan BFP-Galop uw gegevens tevens
gebruiken, of doorgeven aan derde partijen om te gebruiken, om u te informeren over
bepaalde diensten en evenementen.
Wij garanderen de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en zorgen ervoor dat
uw gegevens niet worden doorgegeven aan derden, met uitzondering van
dienstverleners waarop BFP – Galop in het kader van haar activiteiten beroep doet of
handhavingsautoriteiten en internationale organisaties in het kader van
paardenrennen waaraan BFP – Galop verplicht is uw gegevens door te geven.
BFP – Galop zal erop toezien passende contractuele afspraken te maken met deze
derde
partijen
teneinde
een
passend
beschermingsniveau
van
uw
persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
Uw persoonsgegevens worden bewaard door BFP – Galop in overeenstemming met
de wettelijke bewaringstermijnen.
U heeft het recht om informatie en/of een kopie te vragen van uw persoonsgegevens,
om uw persoonsgegevens te corrigeren, om te vragen dat uw persoonsgegevens
worden gewist en om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens
voor bepaalde doeleinden te verwerken, kunt u deze toestemming op elk moment
intrekken.
Meer informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan
worden teruggevonden in de uitgebreide privacyverklaring op onze website.
Alle verzoeken, klachten of vragen over deze privacyverklaring of de bescherming
van uw persoonsgegevens kunnen aan BFP – Galop worden gericht via e-mail naar
dir@bgalopf.be. Wij zullen uw verzoeken, klachten of vragen behandelen en u tijdig
een antwoord bezorgen.
Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij u persoonsgegevens
verwerken, kan u tevens een klacht indienen hierover bij de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit.
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