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LAND- EN TUINBOUWVRIENDEN VZW - PRIVACY POLICY 
 
 

1. Inschrijving en deelname 
Land- en Tuinbouwvrienden vzw (L&T Events), doet zijn best om uw privacy zoveel 
mogelijk te beschermen. Hieronder wordt samengevat wat het doel is van de 
gegevens die wij opvragen tijdens uw inschrijving. 
 

- Merk en type wagen, bouwjaar: nagaan of de wagen geschikt is voor 
deelname aan de oldtimerrit of rit voor exclusieve wagens. 

- Tel / GSM: om u vooraf of tijdens de rit te kunnen contacteren in geval van 
problemen. Uw nummer wordt nooit doorgegeven aan derden. 

- Naam, adres: verificatie tijdens het inschrijfproces: vergelijking met 
betalingsgegevens op onze bankrekening. 

- E-mailadres: noodzakelijk om uw inschrijving te verwerken en de status ervan 
te bezorgen. Mits uw toestemming*, wordt het e-mailadres ook gebruikt om: 

o de jaarlijkse rit per e-mail aan te kondigen; 
o door te geven aan Butterblommeteam FV om hun jaarlijkse oldtimerrit 

aan te kondigen. 
 
Verder neemt de organisatie tijdens het evenement mogelijk ook foto’s en/of video’s 
van u en/of uw wagen. Mits uw toestemming* kan L&T Events deze op onze 
website** en/of Facebookpagina** plaatsen. 
 
De organisatie beschikt enkel over bovenstaande gegevens en doet zijn best om 
deze zo goed mogelijk te bewaren en te vrijwaren van verlies. 
 
Bij verdere vragen en/of klachten, kunt u ons op onderstaande manieren 
contacteren: 

- Land- en Tuinbouwvrienden vzw, Izenbergestraat 153, 8691 Izenberge 
- Info@lt-events.be 
- www.lt-events.be  

 
* Uw toestemming kan worden gegeven op het moment van het afhalen van uw 
deelnamepakket op de dag van de oldtimerrit. Indien u niet bent langs geweest of uw 
inschrijving werd geschrapt, dan worden uw gegevens uit het systeem gewist. 
 
** www.lt-events.be en www.fb.com/LT.EventsIzenberge/  
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2. Contactformulier 
Uw gegevens, die u kunt meesturen met het contactformulier, worden louter gebruikt 
om terug contact te kunnen nemen. Het is dan ook enkel verplicht om uw naam en e-
mailadres na te laten. Adres en telefoonnummer zijn facultatief. 
Gegevens die ons via het contactformulier bereiken worden enkel gebruikt voor de 
verwerking ervan en worden nooit aan derden doorgegeven. 


