
Beste Leden, 
 

We hebben de Privacyverklaring van het leden portaal bijgewerkt om je 
privacyrechten nog meer te beschermen. Met deze wijzigingen voldoen wij aan de 
nieuwe normen van de Europese wet met betrekking tot gegevensbescherming, 
bekend als de Algemene verordening gegevensbescherming of GDPR. Net als 
voorheen, kan je er ook straks op rekenen dat je gegevens bij de federatie altijd veilig 
zijn. 

Wat is er nieuw? 

• Op het ledenportaal lees je wat je privacyrechten zijn en wat je met jouw 
gegevens kunt doen 

• Je weet wanneer wij je gegevens verwijderen 
• We verduidelijken nog meer waarvoor we je gegevens verzamelen en 

gebruiken 

GDPR ging van kracht op 25 mei 2018 en verbetert de privacyrechten van elke 
gebruiker van het ledenportaal. Wij hechten veel waarde aan privacy en 
communicatie en willen er dan ook voor zorgen dat onze gebruikers op de hoogte 
zijn over dit onderwerp. Lees hier voor de bijgewerkte Privacyverklaring van uw 
portaal. 

Bedankt voor het gebruiken van de site van de Belgische Paramotor Federatie vzw.  

Het Bestuur van de BPMF. 

 

Privacy 

• Reikwijdte  

Geplaatst: 25 mei 2018. 
 
Belgische Paramotor Federatie vzw, afgekort BPMF, Montoyerstraat 1 te 1000 
Brussel is de verwerkingsverantwoordelijke van de website en ledenportaal: 
www.paramotorfederatie.be . 
 
De Belgische Paramotor Federatie vzw afgekort BPMF spant zich in om de data 
gegevens met betrekking tot uw privéleven te beschermen. In deze privacyverklaring 
wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, 
bewaren en beschermen.  
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website als op het ledenportaal, -
toepassingen, -diensten en -tools (gezamenlijk aangeduid als “Diensten”) waarin 
naar deze privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht hoe u er toegang toe krijgt of 
ze gebruikt, inclusief met behulp van mobiele apparaten. 
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We kunnen deze privacyverklaring ten allen tijde wijzigen door de gewijzigde versie 
op deze site te plaatsen met de ingangsdatum van de gewijzigde versie. We 
kondigen wijzigingen in deze privacyverklaring aan via e-mail. 

 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde natuurlijke persoon. Een 
identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of indirect kan worden 
geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, 
lidmaatschapsnummer, locatiegegevens, rijksregisternummer, examenresultaten, 
medische attest, vliegboek, terreinaangifte of één of meer elementen die kenmerkend 
zijn voor de identiteit van die natuurlijke persoon. 
Gegevens die geanonimiseerd of geaggregeerd zijn, zodat deze niet meer kunnen 
worden gebruikt om een specifieke natuurlijke persoon te identificeren, hetzij in 
combinatie met andere informatie hetzij anderszins, beschouwen we niet als 
persoonsgegevens. 
We verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u onze diensten gebruikt. 
 
We verzamelen persoonsgegevens van u en de apparaten (inclusief mobiele 
apparaten) die u gebruikt wanneer u onze diensten gebruikt, zich inschrijft voor een 
account op de website van de Federatie, u informatie verstrekt via het webformulier, 
uw account bijwerkt, er gegevens aan toevoegt of de oplossing van geschillen of 
wanneer u op andere wijze met de Federatie communiceert.  
Sommige persoonlijke gegevens, zoals die u identificeren vereisen uw akkoord over 
de gebruiksvoorwaarden van de site. De verstrekking van alle overige 
persoonsgegevens is vrijwillig maar kan vereist zijn om gebruik te kunnen maken van 
onze diensten zoals informatie over uw contactgegevens of attesten die nodig zijn 
om een licentie aan te vragen bij het DGLV. Of uw terreinen online aan te melden via 
ons portaal aan het DGLV en Burgemeester. 
We kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen verzamelen, zoals hieronder 
wordt beschreven. 
 

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u onze diensten gebruikt of zich 

inschrijft voor een account bij ons 

●    Identificerende gegevens zoals uw naam, adressen, telefoonnummers of e-
mailadressen, wanneer u zich inschrijft voor een account op het protaal van de 
BPMF. 
●    Andere gegevens die u genereert, of die horen bij uw account en uw gebruik van 
de website, applicaties, diensten en tools (zoals gebruik van functionaliteit om een 
email naar ons te zenden, zoekopdrachten, bekeken en bewaarde advertenties of uw 
gebruik van de contactmogelijkheden bij een inschrijving voor het theoretisch 
examen), daaronder begrepen gepseudonimiseerde informatie met betrekking tot het 
bellen van een aan u in het account getoond telefoonnummer. 
●    Uw financiële gegevens (zoals creditcard- of bankrekeningnummers) in verband 
met een transactie. 
●    Er kan u worden gevraagd wanneer u onze diensten gebruikt om uw leeftijd en 
geslacht te verstrekken. 



●    U kunt ons ook andere informatie verstrekken door middel van een webformulier, 
door uw account bij te werken of er gegevens aan toe te voegen in het kader van de 
oplossing van geschillen, stellen van vragen of wanneer u met ons communiceert 
over onze diensten. 
●    Aanvullende gegevens indien we uit hoofde van toepasselijke nationale 
wetgeving vereist en bevoegd zijn om deze te verzamelen en te verwerken om u te 
identificeren of uw identiteit te verifiëren of om de gegevens te controleren die U in de 
database hebt gevoegd. 
 

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen wanneer u onze diensten 

gebruikt of zich inschrijft voor een account bij ons 

●    We verzamelen informatie in interactie met onze services, uw voorkeuren en uw 
communicatie met ons. Dit zijn gegevens die we ontvangen van apparaten (inclusief 
mobiele apparaten) die u gebruikt wanneer u toegang krijgt tot onze diensten. Deze 
gegevens kunnen het volgende bevatten: apparaat-ID of unieke identificatie, Mac-
adres, het openbare IP-adres van uw apparaat, advertentie-ID en unieke eigenschap 
van het apparaat. 
●    Locatiegegevens, inclusief locatiegegevens van uw mobiele apparaat. Vergeet 
niet dat u met de meeste mobiele apparaten het gebruik van locatiediensten door 
een toepassing op uw mobiele apparaat kunt beheren of uitschakelen in het 
instellingenmenu van het apparaat. 
●    Computer- en verbindingsgegevens zoals statistieken over uw paginaweergaven, 
verkeer van en naar sites, verwijzings-URL’s, uw IP-adres, uw browsegeschiedenis 
op onze website en uw webloggegevens. 
 

Persoonsgegevens die we verzamelen met cookies en soortgelijke technologieën 

●    We gebruiken cookies, unieke ID's en vergelijkbare technologieën om gegevens 
te verzamelen over de pagina's die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere acties 
die u uitvoert wanneer u onze diensten gebruikt binnen onze advertenties of e-
mailcontent. 
●    Zie Cookies en soortgelijke technologieën voor meer informatie over het gebruik 
van deze technologieën en hoe u ze beheert. 
 

Persoonsgegevens die uit andere bronnen worden verzameld 

●    De persoonsgegevens die we rechtstreeks verzamelen vullen we aan met 

gegevens die we verzamelen van derden( instructeurs) en deze voegen we toe aan 

uw personen gegevens.  

●    Sociale media. We stellen u in staat om gegevens te delen met sociale-

mediasites of om sociale-mediasites te gebruiken om uw account te maken of om uw 

account te verbinden met de desbetreffende sociale-mediasite. Deze sociale-

mediasites kunnen ons automatisch toegang geven tot bepaalde persoonsgegevens 

die door de sites over u worden bewaard (bijvoorbeeld content die u hebt bekeken, 

content die u hebt ‘geliket’, informatie over de advertenties die aan u zijn getoond of 

waarop u hebt geklikt, enzovoort). U bepaalt tot welke persoonsgegevens u ons 

toegang verleent met behulp van de privacy-instellingen op de desbetreffende 

sociale-mediasite. Door een account die door een sociale-mediasite wordt beheerd, 

te koppelen aan uw account, geeft u ons toegang tot deze gegevens te bekijken en 

zullen de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze 



privacyverklaring. We kunnen ook gebruik maken van invoegtoepassingen (plug-ins) 

of andere technologieën van verschillende sociale-mediasites. Als u klikt op een link 

die wordt verschaft door een invoegtoepassing (plug-in) van sociale media, maakt u 

vrijwillig verbinding met die sociale-mediasite. 

●    Persoonsgegevens over iemand anders mag u ons uitsluitend verstrekken met 

toestemming van die persoon. U moet deze persoon informeren over hoe en wie we 

zijn of haar persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken en bewaren in 

overeenstemming met onze privacyverklaring. 

HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN 

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de diensten te bieden 

waarom u hebt verzocht of voor andere belangrijke doeleinden, zoals het voldoen 

aan onze juridische verplichtingen, het oplossen van geschillen en het uitvoeren van 

ons beleid. 

  

De specifieke bewaartermijn van persoonsgegevens is niet vastgelegd in onze 

bewaarschema's voor documentatie. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren kan 

sterk uiteenlopen, afhankelijk van de context van de diensten die we aanbieden en 

van onze wettelijke verplichtingen maar meestal voor een minimum van 2 jaar. De 

volgende factoren zijn vaak van invloed op de bewaartermijn: 

●    Hoe lang zijn de persoonsgegevens nodig om onze diensten aan te bieden? Dit 

omvat zaken zoals het onderhouden en verbeteren van de prestaties van onze 

diensten, het veilig houden van onze systemen en het onderhouden van goede 

zakelijke en financiële documentatie. Dit is de algemene regel die de basis vormt van 

onze bewaartermijn voor gegevens. 

●    Heeft u toestemming gegeven voor een langere bewaartermijn? In dat geval 

bewaren we de gegevens zo lang als u hebt geaccepteerd. 

●    Zijn we wettelijk, contractueel of anderszins verplicht uw persoonsgegevens te 

bewaren? Voorbeelden kunnen zijn wetgeving omtrent het verplicht bewaren van 

gegevens in het van toepassing zijn de rechtsgebied, overheidsinstructies om 

gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek of persoonsgegevens die 

worden bewaard in verband met een gerechtelijke procedure. 

Als uw persoonlijke gegevens niet langer nuttig voor ons zijn zullen we ze periodiek 

op eigen initiatief verwijderen om onze database op te kuisen of op uw verzoek 

(Recht op vergetelheid) en dit op een veilige manier in overeenstemming met ons 

beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens. 


