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VZW Scholen Sint-Franciscus 

Lostraat 175 

1760  Roosdaal 

053 64 66 40 

info.vzwscholen@sintfranciscus.be 

www.sintfranciscus.be 

Algemene voorwaarden & Herroepingsrecht 

Algemeen 

De website wordt beheerd door vzw Scholen Sint-Franciscus (hierna "organisator"). 

De website heeft als doel de inschrijvingen af te handelen voor deelname aan proeven op de 
sportevenementen georganiseerd door de organisator (hierna "event"). 

U wordt verzocht deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna "Gebruiksvoorwaarden") 
aandachtig te lezen. 

Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van het 
registratieplatform op de website en zijn van toepassing op elk gebruik ervan. 

Inschrijvingsvoorwaarden 

 De deelname aan het event is pas bevestigd na ontvangst van een betalingsbevestiging. 
 De persoon die de inschrijving doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor 

de betaling van de inschrijving; 
 De organisator behoudt zich het recht om een inschrijving niet te aanvaarden indien met het 

gebruikte betaalmiddel of de gebruikte persoonsgegevens in het verleden fraude werd 
gepleegd. In deze gevallen zal de organisator de kosten voor het onderzoek naar het 
frauduleus karakter van de reservatie alsook de werkelijk geleden schade kunnen verhalen 
op de inschrijver; 

Prijs 

Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en taksen. Alle vaste kosten en 
diensten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, die hiervan kennis krijgt alvorens tot 
bestelling over te gaan. 

De prijs van de inschrijvingen worden aangegeven op de website van de organisator. 

Betaling en toezending 

Alle betalingen worden afgehandeld via overschrijving. 

De inschrijver is verantwoordelijk voor het invullen van een juist email adres, en het nakijken of de 
mails afkomstig van “buitengewoonlopen@gmail.be" niet worden tegengehouden door 
spamfilters. Bij gebreke hieraan kan de besteller zich niet wenden tot de organisator met het oog 
op het bekomen van terugbetaling. 
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Op de dag van het event dient u zich minstens 20 minuten voor aanvang van de proef aan te 
melden, op verzoek kan gevraagd worden naar je inschrijvingsbewijs/betalingsbewijs. 

Wijzigingen of afgelasting 

Inschrijvingsgelden zijn in de regel niet terugbetaalbaar. 

Wijzigingen in het uurschema geven geenszins aanleiding tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld 
op de desbetreffende proef. 

Enkel bij een volledige afgelasting van het event zullen alle ontvangen inschrijvingsgelden 
terugbetaald worden door de organisator. 

Herroepingsrecht 

Er is geen herroepingsrecht en u beschikt als consument niet over het recht om van de aankoop af 
te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een 
termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan 
verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, 
op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch Recht. 

Klachten of geschillen 

De juridische relatie tussen de organisator en de inschrijvers wordt uitsluitend beheerst door 
Belgisch recht. Eventuele geschillen vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Belgische hoven en 
rechtbanken. 

Ongeldigheid 

Elke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden die geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, tast 

de geldigheid van de andere bepalingen niet aan.  
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Privacy policy 

Algemeen 

Vzw Scholen Sint-Franciscus (hierna "organisator"), is verantwoordelijk voor de verwerking van de 
persoonsgegevens die worden ingegeven op haar registratie platform (hierna "platform") voor de 
registratie op Buitengewoon Lopen. 
De organisator verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de 
toepasselijke Belgische en Europese privacywetgeving waaronder de General Data Protection 
Regulation (2016/679) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. 

Verwerking van persoonsgegevens 

De gebruikers worden gevraagd hun persoonsgegevens waaronder naam, voornaam, email, alsook 
de geboortedatum, borstnummer en geslacht mee te delen. De gebruiker moet voor inschrijving 
van atleten, anders dan de gebruiker, de toestemming hebben van de betreffende atleet. 

Gebruikers zijn vrij om hun persoonsgegevens al dan niet aan de organisator mee te delen. 
Gebruikers dienen wel te weten dat, indien zij dit niet doen, zij niet kunnen deelnemen aan het 
event. De verwerking van de persoonsgegevens is immers noodzakelijk om de diensten te 
verstrekken aan de atleten. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die 
aan de organisator worden meegedeeld. 

Doeleinden van de verwerking 

Persoonsgegevens die worden ingegeven op het platform, worden verwerkt voor de volgende 
doeleinden: 

 Betaling voor deelname aan proeven door de atleet op het event; 
 Opmaken en publiceren (op de locatie van het event) van de startlijsten van het event voor 

de proeven waar de atleet werd ingeschreven; 
 Opmaken en publiceren (online & op de locatie van het event) van uitslagen van het event 

voor de proeven waar de atleet werd ingeschreven. 

Derhalve verwerkt de organisator uw persoonsgegevens om uw inschrijving op het event 
administratief te kunnen behandelen (cfr. noodzaak voor de uitoefening van een contract). Waar de 
organisator startlijsten & uitslagen (online) publiceert, gebeurt dit in het kader van het 
gerechtvaardigd belang van de organisator en de atleten om te weten wie de tegenstanders zullen 
zijn op een welbepaalde events en welke resultaten werden behaald. 
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Mededeling van persoonsgegevens aan derden 

Algemeen 

De organisator kan uw persoonsgegevens delen met derde partijen/verwerkers waarop zij een 
beroep zou doen in het kader van de organisatie van events. Deze derde partijen zullen enkel 
toegang krijgen tot uw gegevens voor zover nodig in het kader van hun dienstverlening naar de 
organisator toe. Wij zullen erop toezien dat deze derde partijen op elk ogenblik dezelfde 
standaarden en wet- en regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens respecteren. 

Betalingsprovider 

Bij elektronische betalingen worden de gegevens bewaard volgens bewaartermijnen. De gegevens worden 

enkel gebruikt om de betaling en ontvangst te bewijzen. 

Duur van het bijhouden van gegevens 

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om bovenvermelde 
doeleinden te verwezenlijken, met een maximum van 6 maand na het plaatsvinden van het event 
georganiseerd door de organisator, met uitsluiting van de resultaten.  

Emailadressen kunnen tot maximum 1 jaar na het event bewaard worden om gebruikers in te 
lichten van komende events van Buitengewoon Lopen. De gebruikers die dit wensen worden hun 
toestemming gevraagd bij de inschrijving. 

Gebruik foto’s en beeldmateriaal 

Op het event worden sfeerbeelden, foto’s van de wedstrijd en podiumceremonie gemaakt. Deze 
kunnen nadien gepost worden op de Facebook- en Instagrampagina en website van Buitengewoon 
lopen (buitengewoonlopen.sintfranciscus.be). 

Voor vragen en opmerkingen omtrent het beeld materiaal kan je op terecht bij 
privacy@sintfranciscus.be of op het event zelf bij de organisatie . 

Rechten van gebruikers 

Recht op toegang en verbetering 

Gebruikers hebben het recht om op elk ogenblik kosteloos kennis te nemen van hun 
persoonsgegevens, en deze te verbeteren. 

Recht op verwijdering 

Gebruikers hebben onder welbepaalde voorwaardelijk het recht om kosteloos de verwijdering van 
hun persoonsgegevens te vragen. Om het event te kunnen organiseren zijn we wel genoodzaakt 
bepaalde gegevens te behouden (betaalstatus, naam, voornaam, borstnummer, uitslagen). 

Om één van bovenstaande rechten uit te oefenen, kunnen de gebruikers een e-mail verzenden aan 
privacy@sintfranciscus.be vanop het emailadres waarmee ze hebben geregistreerd. 

mailto:privacy@sintfranciscus.be
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Veiligheid en vertrouwelijkheid 

De organisator heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om de vernietiging, het verlies, de 
vervalsing, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van 
persoonsgegevens verzameld via haar platform te vermijden alsook elke andere niet toegestane 
verwerking van deze persoonsgegevens. 

In geen geval kan de organisator aansprakelijk worden gehouden voor enige rechtstreekse of 
onrechtstreekse, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van 
persoonsgegevens. 

Contact 

Voor verdere informatie of vragen over deze Privacyverklaring kan u de organisator contacteren per 
e-mail via aan privacy@sintfranciscus.be. 

Ingeval van klachten kan u ook steeds contact opnemen met de Belgische 
Gegevensbeschermingsautoriteit 
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/formulieren/klacht-indienen). 
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