
PRIVACY & COOKIES 

Privacy 

“Genieten op 2 Wielen” hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. Door het verstrekken van uw 
persoonsgegevens op de website van “Genieten op 2 
Wielen” (www.genietenop2wielen.be) en door het verschaffen van persoonsgegevens 
aan op deze website vermelde emailadressen, verklaart u kennis te hebben 
genomen van deze Privacy& Cookies Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de 
verwerking van deze gegevens. 

U hebt altijd het recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze doen 
verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking 
ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. U erkent 
dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van 
persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn en dat u 
als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt 
aan “Genieten op 2 Wielen”. 

U hebt het recht om een kopie te bekomen van uw persoonsgegevens in een 
gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm. Om bovenvermelde 
rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om een e-mail te verzenden via het 
contactformulier van de website en mits bijvoeging van een kopie van uw 
identiteitskaart. 

“Genieten op 2 Wielen” zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het 
verzorgen en verbeteren van deze website, het opnemen van persoonsgegevens in 
anonieme statistieken waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven 
niet kunnen achterhaald worden en voor het beheer van uw eventuele account op 
onze website met het oog op de uitvoering van uw abonnement of het u op de 
hoogte houden van het laatste nieuws via onze nieuwsbrief.  
  
Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van 
“Genieten op 2 Wielen” kunnen uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden 
worden overgedragen die geheel of gedeeltelijk zullen instaan voor de uitvoering 
van de activiteiten van“Genieten op 2 Wielen”. 

“Genieten op 2 Wielen” zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, 
verdelen of commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals 
bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming. 

De persoonsgegevens worden door “Genieten op 2 Wielen” bewaard en verwerkt 
voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de 
verwerking en in functie van de eventuele contractuele relatie tussen “Genieten op 
2 Wielen” en u.  

Cookies. 

Alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie zijn 
verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies 
en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze 
cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die 
gebruikt worden. 



Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van 
cookies. Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de 
computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server 
van een website in de browser van de computer of op het mobiel apparaat 
geplaatst wordt wanneer een website wordt geraadpleegd. Cookies kunnen niet 
worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine 
identificeren. ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door 
de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. 
Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft 
gedaan of een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige 
bezoeken heeft gedaan. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn 
van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing 
of advertentieplug-in. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet 
worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie 
geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden 
verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser. Hou er hierbij wel 
rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of 
dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om je een zo goed mogelijke 
website aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers jouw 
persoonsgegevens alleen in onze naam en op schriftelijke instructie van ons, 
mogen verwerken. 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die 
wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt ook gebruik van 
cookies om het gebruik van de website te analyseren. De door het cookie 
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-
adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de 
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de 
website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-
exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-
activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen 
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de 
informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren 
met andere gegevens waarover Google beschikt. 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische 
Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 
(0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be. 

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u 
terecht bij “Genieten op 2 Wielen” via het contactformulier.

mailto:commission@privacycommission.be

