Privacy Statement Ridders van de Weg
Verantwoordelijke
TVM verzekeringen, Van Limburg Stirumstraat 250, NL-7900 AW Hoogeveen, vertegenwoordigd door
TVM Belgium, Berchemstadionstraat 78, BE-2600 Berchem (hierna : TVM), is de verantwoordelijke voor
de gegevensverwerkingen die samenhangen met Ridders van de Weg.
Doelstelling
TVM verwerkt persoonsgegevens in het kader van Ridders van de Weg voor de volgende doeleinden:










Het geven van toestemming voor het meedoen aan de procedure voor Ridders van de Weg;
Het aanbieden en beheren van een inlog op de persoonlijke omgeving voor Ridders op de
website;
Het registeren van de toestemming van de vrachtautochauffeur om gegevens op te vragen en te
contoleren bij en te delen met diens (ex-)werkgever(s);
Het opvragen en controleren van de gegevens van de vrachtautochauffeur bij diens (ex)werkgever(s) overeenkomstig de voorwaarden van het Reglement in aanmerking komt voor
Ridderschap nadat de chauffeur hier toestemming voor heeft verleend;
Administratie van de mate waarin de vrachtautochauffeur overeenkomstig de voorwaarden van
het Reglement in aanmerking komt voor Ridderschap;
In overleg met werkgever vaststellen of werkgever vrachtautochauffeur wil voordragen als
kandidaat voor het Ridderschap;
Informeren en uitnodigen van vrachtautochauffeur met betrekking tot de huldiging;
Aanbieden en promoten van een community van Ridders op de website en het onder de aandacht
brengen van gedachtengoed van de Ridders van de Weg bij het publiek;
Contact onderhouden met Ridders omtrent nieuwe edities van Ridders van de Weg.

Persoonsgegevens
In het kader van Ridders van de Weg worden de volgende gegevens verwerkt: Contactgegevens van de
chauffeur en naam van de werkgever (Formulier chauffeur), contactgegevens en geboortedatum van de
chauffeur, naam van de werkgever, gegevens betreffende het rijverleden (met uitsluiting van
strafrechtelijke veroordelingen), het arbeidsverleden en de datum van indiensttreding van de chauffeur
(Voordrachtformulier werkgever).
Ontvangers
Door het goedkeuren van het Privacy Statement stemt men er uitdrukkelijk mee in dat zijn/haar
persoonsgegevens aan dienstverleners van TVM worden overgemaakt, die deze persoonsgegevens voor
rekening en onder het toezicht van TVM verwerken voor de hierboven vermelde doelstellingen.
Bovendien kunnen zij ook in het kader van bovenvermelde doelen van verwerking aan andere
groepsvennootschappen worden overgemaakt. Deze derdeontvangers kunnen zich buiten België
bevinden, doch nooit buiten de Europese Economische Ruimte.
Men geeft tevens zijn/haar uitdrukkelijke instemming voor het feit dat gegevens naar gepaste derde
partijen kunnen worden overgedragen. TVM zal voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de
persoonsgegevens zo goed mogelijk te verzekeren en in het bijzonder zal zij verplichten dat deze
groepsvennootschappen en dienstverleners de gepaste technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens volledig in overeenstemming met de wet te
verwerken.
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen voor commerciële doeleinden.
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Contact – rechten van de Ridders
Voor alle vragen, waaronder uitoefening van het recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van
gegevens, neem contact op met TVM Belgium, t.a.v. Ridders van de Weg, Berchemstadionstraat 78, BE2600 Berchem of via e-mail: info@tvm.be.
Cookies
www.riddersvandeweg.be en www.chevaliersdelaroute.be gebruiken alleen strikt noodzakelijke cookies
voor het verkrijgen van informatie over de kwaliteit en effectiviteit van de website (Google Analytics).
Beveiliging
TVM neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens
verzameld en verwerkt in het kader van Ridders van de Weg te beschermen tegen toegang door
onbevoegden.
Bewaartermijn
De gegevens die worden verwerkt in het kader van de Ridders van de Weg worden bewaard bij de
deelnemers die zich door hun schadevrij rijgedrag kwalificeren voor de hoogste onderscheiding. De
gegevens kunnen langer bewaard worden indien de Ridder hier specifiek zijn toestemming voor geeft.
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