ALGEMENE VOORWAARDEN – PRIVACY POLICY
ALGEMENE - & BETALINGSVOORWAARDEN
-

-

-

-

Elk deelnemend bedrijf verbindt zich ertoe de factuur, die na online inschrijving automatisch wordt gegeneerd, te
betalen binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum en uiterlijk vóór de aanvangsdatum van het event, en dit van
rechtswege en zonder ingebrekestelling.
Annulatie van deelname dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren t.a.v. contactpersoon vermeld op de factuur of via
het email adres corporatecyclingchallenge@outlook.com en is slechts kosteloos mogelijk tot acht weken vóór de
aanvang van het event. Bedrijven kunnen zich mits verwittiging wel steeds laten vervangen door een ander
bedrijventeam.
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 %
van het factuurbedrag worden aangerekend.
Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum. Men dient
in dergelijke gevallen steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor Corporate Cycling Challenge. Corporate Cycling Challenge en haar
partners zullen deze gegevens gebruiken voor de deelname van het event alsook voor marketing en
communicatiedoeleinden. De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens
en het verbeteren ervan. De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de
contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden. Door uw deelname aan onze diensten verklaart u zich
akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele
doeleinden van Corporate Cycling Challenge, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
Elk deelnemend bedrijf (en hun renners) verbindt zich ertoe het wedstrijdreglement ten allen tijde strikt na te leven.
De organisatie heeft steeds het recht om het geplande event te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum of
locatie, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld en zonder dat er enige schadevergoeding kan geëist.
In geval de datum wordt verplaatst (al of niet omwille van een reden van overmacht), ontvangen de reeds
ingeschreven deelnemers automatisch een voucher om te starten in een volgende editie van de Corporate Cycling
Challenge.
Elk deelnemend bedrijf neemt kennis van het feit dat de organisatie, behalve de gevallen van burgerlijke
aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor elke vorm van directe of indirecte schade (zoals maar niet beperkt tot
materiële, immateriële, lichamelijke schade), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na het event.
Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief
gebracht worden voor de rechtbanken van het arrondissement Gent.

PRIVACY POLICY
The-Xtra-Mile vzw respecteert op de url http://www.corporatecyclingchallenge.be de privacy van alle gebruikers. De
persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt steeds in vertrouwen behandeld. Ons bedrijf is gevestigd op
Motsenstraat 39, 9820 Merelbeke. Ons ondernemingsnummer is 0743.704.839
Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid
Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Het gaat om zaken
zoals:
• uw naam, adres, e-mailadres en andere gegevens, bij het invullen van formulieren op onze website
• alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd heeft
• uw domeinnaam (IP-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina's
• alle informatie die nodig is om onze diensten voldoende te kunnen uitvoeren en u op de hoogte te houden van de
status hiervan
Deze informatie wordt gebruikt om:
• de inhoud van onze website en onze diensten te verbeteren
• u later te contacteren om op de hoogte te blijven van trends en aanbiedingen in onze sector
• u te contacteren in verband met (lopende) projecten en diensten die bij ons bezig zijn
• klanten en orders te beheren
Het gebruik van cookies
Op deze site gebruiken we functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat specifieke voorkeuren bijgehouden worden
op uw computer. Als u dan later de website bezoekt, worden deze gegevens opnieuw ingelezen. Hieronder valt
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bijvoorbeeld uw taalkeuze en welke pagina’s u in het verleden hebt bezocht. Deze gegevens worden door ons
geïnterpreteerd om de kwaliteit van de website en onze diensten te optimaliseren.
U kunt ervoor kiezen om deze cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw
browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.
Cookies van derden: soms wordt er verwezen naar onderdelen van externe websites. Het is mogelijk dat deze websites ook
andere cookies bijhouden. Wij raden u aan de privacy policy van deze websites afzonderlijk te controleren.
Veiligheid
Alle gegevens die door ons bewaard worden, worden met de nodige voorzichtigheid beheerd en we streven ernaar om
gangbare standaarden binnen de IT-sector te hanteren om deze gegevens en de overdracht ervan te beveiligen.
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om
aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Gegevens naar derden: wij delen uw gegevens niet met derden. Wij delen uw adresgegevens uitsluitend met partners die
de gegevens verwerken in functie van onze diensten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde partners zijn verplicht
om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Datalek: wij doen er alles aan om uw gegevens te beveiligen, maar indien de privacy van uw persoonsgegevens toch in
gedrang zou komen door een datalek, wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. We doen er dan alles aan
om dit lek in de toekomst tegen te gaan via een preventieve aanpak.
Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?
U kan steeds de gegevens die wij over u bewaren opvragen. Ook als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kan u ons
contacteren via volgende kanalen:
• via e-mail: corporatecyclingchallenge@outlook.com
• per post: The-Xtra-Mile vzw, Motsenstraat 39, 9820 Merelbeke
U heeft steeds het recht om “vergeten” te worden. Via bovenstaande gegevens kan u ons contacteren hieromtrent.
Feedback?
Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden te
corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons dan te contacteren op de hierboven vermelde
kanalen.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op via de bovenstaande
gegevens.
Wanneer wij onze privacy policy aanpassen, zullen wij de datum van ‘laatst geüpdatet’ aanpassen bovenaan deze policy. Bij
grote aanpassingen kunnen we dit ook via andere kanalen doen, zoals e-mail.
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