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AANVRAAG  OM  INSCHRIJVING OP DE LIJST DER LEERLINGJOCKEYS 

 

LEERLING-JOCKEY 

Naam :                                                                            Voornaam : 

Geboortedatum : 

Adres : 

Tel/ GSM :                                                                      e-mail : 

TRAINER MET VERGUNNING (stagebegeleider) 

Naam :                                                                            Voornaam : 

Adres : 

Tel/ GSM :                                                                      e-mail : 

VERKLARING VAN DE DE TRAINER (stagebegeleider) 

Ondergetekende trainer met vergunning, verklaart hierbij een opleiding te verstrekken aan de 

leerling jockey om hem het beroep·van jockey aan te leren, voor een termijn van ….. jaren, te 

beginnen op ………………./201.    en dit overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de Code en 

Reglementen van de Belgische Federatie voor Paardenrennen – Galop.  

VERKLARING VAN DE LEERLING JOCKEY 

Ondergetekende leerling-jockey, verklaart hierbij  

Geen enkele openbare ren gewonnen te hebben op (1). 

 …. rennen gewonnen te hebben (1). 

Voor de eerste maal gereden te hebben te ………………    op ……………. (1). 

Nooit deelgenomen te hebben aan een openbare ren  (1).  

Niet te rijden voor een andere eigenaar en/of trainer zonder toestemming  van zijn stagebegeleider. 

 

Opgemaakt te ______________________, op ______________201. 

Handtekening van de stagebegeleider                                    Handtekening van de leerling                               

Bijlagen  

Voor de minderjarige kandidaten dient een geschreven en ondertekende  toelating van de ouders,  

voogd of wettelijke vertegenwoordiger(s) gevoegd worden. 

Een exemplaar van het leercontract.  

(1) het onnodige schrappen.  

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). 
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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 Gegevensbeschermings- 

autoriteit. 

 


