
Privacy beleid Triumph Enthusiasts Club Belgium (TECB) 

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 september 2017. 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 

verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke 

gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt om lid van TECB te worden en waarom 

we deze gegevens verzamelen. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van TECB. U dient zich ervan bewust te 

zijn dat TECB niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. 

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. 

TECB respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de 

persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Ons gebruik van verzamelde gegevens 

Gebruik van onze diensten 

Wanneer u lid wordt van TECB vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze 

gegevens worden gebruikt om de ledenlijst te beheren. De gegevens worden opgeslagen op 

eigen beveiligde servers van RushFiles of die van een derde partij. Deze gegevens worden 

bewaard zolang een toegetreden lid zijn lidgeld betaalt voor de periode van 1 januari tot 31 

december. Wordt het lidgeld niet meer betaald voor die periode, dan worden de gegevens 

definitief van de ledenlijst gewist. Deze gegevens kunnen uitsluitend geraadpleegd worden 

door het TECB bestuur. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke 

gegevens waarover wij beschikken.  

Communicatie 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten 

bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende 

situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te 

beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van RushfFiles 

of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke 

gegevens waarover wij beschikken. 

Cookies 

Wij maken geen gebruik van cookies op de website. 

Doeleinden 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 

worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor 

hebben verkregen. 

 



Derden 

De informatie wordt gedeeld op de database van de Belgische Federatie voor Oude 

Voertuigen (BFOV). Deze informatie kan ook geraadpleegd worden door de 

verantwoordelijke van de webshop, die verplicht is om de vertrouwelijkheid van uw gegevens 

te respecteren. 

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. 

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in 

deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te 

raadplegen. 

Keuzes voor persoonsgegevens 

Wij bieden alle TECB leden de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van 

alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. 

Media. 

Wij maken gebruik van foto’s en video’s opgenomen tijdens manifestaties en ritten ingericht 

door TECB. Deze worden uitsluitend gepubliceerd op de website en de blogpagina. Wenst u 

dat er geen afbeeldingen van u of uw voertuig worden gepubliceerd mail dan naar 

administrator@tecb.eu  

Uitschrijven nieuwsbrief 

Wenst u geen nieuwsbrief te ontvangen mail dan naar info@tecb.eu  

Uitschrijven blog 

Wenst u geen blogberichten te ontvangen mail dan naar administrator@tecb.eu  

Aanpassen/uitschrijven communicatie 

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u 

contact met ons op nemen. Uw aanvraag wordt binnen de dertig dagen behandeld. Zie 

onderstaande contactgegevens. 

Vragen en feedback 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit 

privacybeleid, kunt u met ons contact opnemen: 

Triumph Enthusiasts Club Belgium 

Jozef II straat 105, 9000 Gent 

0032 (0)475 97 80 72 

info@tecb.eu  
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