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Via deze privacyverklaring wil de Belgische 

Federatie voor Paardenwedrennen vzw, afdeling 

Galop (hierna “BFP – Galop”) transparant 

communiceren over de manier waarop uw 

persoonsgegevens door haar worden verzameld en 

gebruikt.  U leest in deze privacyverklaring onder 

meer waarom we uw persoonsgegevens opvragen 

en hoe we hiermee omgaan. U vindt hier ook 

informatie terug over de procedures die we 

toepassen om uw recht op privacy te garanderen. 

BFP – Galop kan deze privacyverklaring wijzigen 

indien dit nodig zou zijn. Gelieve steeds onze 

website te consulteren voor de meest recente versie 

van onze privacyverklaring. 

De BFP – Galop zal te allen tijde de toepasselijke 

privacy wet- en regelgeving naleven en met de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaan met uw 

persoonsgegevens.  

Wanneer uw persoonsgegevens worden verzameld 

en gebruikt door BFP – Galop, handelt zij in de 

hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. 

BFP – Galop valt onder de overkoepelende 

bevoegdheid van de Belgische Federatie voor 

Paardenwedrennen vzw met maatschappelijke zetel 

te 7011 Mons-Ghlin, 31A Route de Wallonie en 

geregistreerd onder het nummer 0465.000.776.  

• Informatie die we verzamelen en gebruiken 

In het kader van haar activiteiten, verzamelt en 

verwerkt BFP – Galop heel wat informatie, 

waaronder ook bepaalde persoonsgegevens. 

Sommige van deze informatie deelt u mee wanneer 

u lid wordt van BFP – Galop of wanneer u een 

toelatingsaanvraag indient, bijvoorbeeld wanneer u 

de toelating vraagt een paard te laten lopen (hetzij 

als eigenaar, mede-eigenaar, huurder of vennoot) of 

wanneer u de toelating vraagt te trainen of te rijden 

in openbare rennen. Dit geldt eveneens indien u 

winsten en/of fokpremies wenst te ontvangen voor 

een renpaard of wanneer u een paard wenst te 

kopen dat “te koop” werd gesteld volgens de 

voorwaarden betreffende verkoopsrennen.  

De persoonsgegevens die door BFP – Galop 

worden verwerkt, zijn onder meer:  

- Naam en voornaam;  

- Geboorteplaats en -datum; 

- Geslacht; 

- Nationaliteit; 

- Pasfoto; 

- Adresgegevens; 

- Contactgegevens;  

- BTW nummer;  

- Bankrekeningnummer; 

- Foto’s/beeldmateriaal genomen tijdens 

paardenrennen of andere evenementen; 

- Een recent medisch getuigschrift uitgereikt 

door een erkende sportarts waaruit de 

fysische geschiktheid voor het actief 

beoefenen van hippische sporten blijkt;  

- Een toelating van de ouders, voogd of 

wettelijke vertegenwoordigers in geval het 

gaat om minderjarige kandidaten; 

- Informatie inzake tuchtsancties.  

BFP – Galop beperkt het verzamelen van 

persoonsgegevens steeds tot hetgeen noodzakelijk 

is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor 

deze worden verzameld.  

Onze website kan steeds worden bezocht zonder 

persoonsgegevens te moeten verstrekken.  

• Hoe en waarom we deze informatie 

gebruiken 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens onder meer 

voor volgende doeleinden: 

- Het bijhouden van stamboeken en het 

afleveren van oorsprongscertificaten; 

- De algemene organisatie van galoprennen 

in België, met inbegrip van de huishouding, 

het opstellen van de koerskalender en de 

verdeling van het prijzengeld, premies en 

subsidies; 

-  Het toekennen van een lidkaart; 

-  Het verstrekken van toelating om een 

paard de laten lopen in openbare rennen 

(hetzij als eigenaar, mede-eigenaar, 

huurder of vennoot);  

- Het verstrekken van toelating om paarden 

te trainen of te kunnen rijden in openbare 

rennen;  

- Het verkopen van een paard dat “te koop” 

werd gesteld overeenkomstig de 

voorwaarden betreffende verkoopsrennen;  

- Het publiceren van verslagen van 

evenementen die plaatsvinden op onze 

website;  

- Het uitoefenen van controle op de 

regelmatigheid van de openbare rennen in 

België; 

- Het rapporteren over georganiseerde 

paardenrennen en/of andere 

evenementen; 

- Het versturen van punctuele berichten 

en/of nieuwsbrieven; 

- Het publiceren van Statistieken en 

rangschikkingen;   

- Het publiceren van performaties. 

Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel 

gebruiken om (i) te voldoen aan onze wettelijke 

verplichtingen, (ii) om u de diensten te bieden 

waarop u zich als lid van BFP – Galop heeft 

ingeschreven (cfr. uitvoering van de overeenkomst), 

of (iii) omdat we van oordeel zijn dat we een 

gerechtvaardigd belang hebben om dit te doen, 

rekening houdend met uw redelijke privacy 



verwachting en zonder hierbij uw recht op 

bescherming van persoonsgegevens te schaden 

(bv. om een rubriek “racing info” te publiceren op 

onze website).   

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens 

voor één van de hogervermelde doeleinden enkel 

mogelijk is met uw toestemming (bv. voor het 

versturen van nieuwsbrieven), zullen wij deze 

afzonderlijk vragen.  U heeft in dat geval ook steeds 

de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken.    

Gelieve er rekening mee te houden dat wij bepaalde 

diensten mogelijk niet kunnen verstrekken indien u 

nalaat ons bepaalde gegevens mee te delen.  

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden 

niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de 

doeleinden te realiseren waarvoor deze werden 

verzameld. In sommige gevallen dienen wij echter 

wel een wettelijk verplichte bewaartermijn na te 

leven, in welk geval wij uw persoonsgegevens 

gedurende deze bewaartermijn zullen bewaren.    

• Met wie we deze informatie delen 

BFP – Galop kan voor het uitvoeren van bepaalde 

taken beroep doen op externe partijen die in 

opdracht van BFP – Galop persoonsgegevens 

verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over 

dienstverleners die instaan voor het beheer van 

onze website en databases.  

Voor zover u hiertoe uw toestemming heeft 

gegeven, kunnen uw persoonsgegevens tevens 

worden doorgegeven aan leden van BFP en/of 

derde partijen. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met 

derde partijen, met inbegrip van handhavings-

autoriteiten, indien wij hiertoe verplicht zouden zijn.  

Uw persoonsgegevens (incluis Informatie inzake 

tuchtsancties) kunnen ook worden doorgegeven 

aan nationale en internationale organisaties inzake 

paardenrennen. Sommige gegevens worden bv. 

gedeeld met France Galop, de “International 

Federation of Horseracing Authorities” (IFHA),met 

de “International Federation of Horse Racing 

Academies” (IFHRA), het International Stud Book 

Committee (ISBC) en hun regionale afdelingen.   

Derde partijen krijgen enkel toegang tot uw 

persoonsgegevens voor zover nodig in het kader 

van hun dienstverlening en voor zover dit in 

overeenstemming is met voornoemde doeleinden 

van verwerking. Wij treffen tevens de nodige 

contractuele maatregelen om erop toe te zien dat 

deze derde partijen op elk ogenblik dezelfde 

standaarden en wet- en regelgeving inzake 

bescherming van persoonsgegevens respecteren.  

Voor nationale en internationale doorgiftes van 

persoonsgegevens zullen wij ervoor zorgen dat dit 

enkel kan in geval een gelijkwaardig 

beschermingsniveau wordt gehanteerd en/of indien 

de nodige bijkomende maatregelen zijn genomen. 

Onze website kan doorverwijzen naar websites die 

niet door BFP – Galop worden beheerd. BFP – 

Galop kan niet aansprakelijk worden gehouden voor 

de privacy instellingen of inhoud van deze websites.  

• Gebruik van cookies op onze website  

Op onze website kunnen we gebruik maken van 

cookies.  Dit zijn kleine tekstbestanden die door 

onze website op de harde schijf van uw toestel 

worden gezet om de website beter te laten 

functioneren (functionele cookies) en om het 

gebruik van de website te analyseren (analytische 

cookies). Het gebruik van dergelijke functionele en 

analytische cookies heeft geen gevolgen voor de 

bescherming van uw persoonsgegevens.     

• Uw rechten 

Onder welbepaalde omstandigheden heeft u het 

recht om: 

- Informatie en/of een kopie te vragen van 

uw persoonsgegevens; 

- Uw persoonsgegevens te corrigeren; 

- Te vragen dat uw persoonsgegevens 

worden gewist; 

- Bezwaar aan te tekenen tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens (bv. 

voor marketing doeleinden); 

- Uw toestemming om persoonsgegevens te 

verwerken, of voor bepaalde/specifieke 

doeleinden te gebruiken, te allen tijde in te 

trekken (bv. uitschrijven op onze mailinglijst 

en/of nieuwsbrief).  

Alle verzoeken, klachten of vragen 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. 

• Beveiligen van persoonsgegevens 

BFP – Galop treft alle passende technische en 

organisatorische maatregelen om ongeoorloofde 

toegang tot of ongerechtvaardigde vernietiging of 

incidenteel verlies van uw persoonsgegevens te 

vermijden.  

• Contact  

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of 

de bescherming van uw persoonsgegevens door 

BFP – Galop, kunt u steeds contact met ons 

opnemen via volgende e-mailadres: dir@bgalopf.be.  


