MELDINGSPLICHT
De op dit formulier verkregen informatie wordt verzameld en opgeslagen in een geautomatiseerd
bestand door de Toeristische Federatie van de provincie Luik, gevestigd op de Place de la République
française, 1 in 4000 Luik, om u toeristische nieuwsbrief te sturen met betrekking tot zakelijk toerisme
(nieuws en aanbiedingen van dienstverleners, suggesties voor excursies en verblijven, aanwezigheid
van ons team op beurzen, uitnodigingen voor evenementen, enz.) in de provincie Luik.

Deze (de verzamelde informatie), wordt gebruikt in de specifieke en unieke context van het
verwerken ervan, tenzij u ook geabonneerd bent op andere diensten. Deze gegevens mogen niet
langer worden bewaard dan nodig voor het uitvoeren van de opgegeven en geboden diensten van de
Fédération du Tourisme de la province de Liège.
Velden gemarkeerd met * zijn verplicht. Indien deze informatie niet wordt verstrekt, zal de Fédération
du Tourisme de la province de Liège geen toegang hebben tot uw aanvraag.
Lijst van de verkregen persoonsgegevens:
Naam :
Voornaam :
E-mail :
Postcode :
Achternaam, voornaam en e-mailadres zijn noodzakelijke gegevens om de toeristische informatie met
betrekking tot zakelijk toerisme te kunnen versturen terwijl de postcode voor statistische doeleinden
wordt gebruikt
Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde software waartoe alleen de personen van de
FTPL, werkzaam in de web service en de commerciële dienst met betrekking tot het zakelijk toerisme
toegang hebben via een login en een persoonlijk wachtwoord.
In overeenstemming met de verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens hebt u
recht op toegang, wijziging, terugname of verwijdering van uw persoonsgegevens door een brief te
sturen naar de web service van de FTPL: Place de la République française, 1 bij 4000 Luik OF via email naar het volgende adres: ftpl@provincedeliege.be : ftpl@provincedeliege.be

Ter informatie: de FTPL kan uw gegevens tot 72 uur na het indienen van het verzoek tot wijziging of
verwijdering bewaren. Deze tijdspanne is nodig om ze uit onze databases te verwijderen.

