INFORMATIEVERPLICHTING
De gegevens die via dit formulier zijn verzameld, worden doorgegeven aan het commerciële team van
het Project Interreg VA Grande Région "Land of Memory, On the conflicts' steps at the origine of
Europe", dat ontwikkeld is door de Toeristische Federatie van de provincie Luik. Die is gevestigd op
de Place de la République française 1 in 4000 Luik. Die gegevensoverdracht is nodig om beter te
kunnen antwoorden op uw vra(a)g(en) voor groepen en verenigingen over de toeristische
aanbiedingen en trajecten rond "Land of Memory".
Die verzamelde gegevens worden precies en uitsluitend voor die verwerking gebruikt. Ze worden
alleen bewaard voor de duur van de behandeling van uw vraag. Daarna worden ze verwijderd,
behalve indien u op de andere aangeboden dienst heeft ingeschreven.
De velden met een * zijn verplicht. Indien u deze gegevens niet wenst door te geven, kunnen ze niet
naar de Toeristische Federatie van de provincie Luik worden doorgestuurd.
Lijst van de verzamelde persoonsgegevens:
E-mail:
Naam:
Voornaam:
Postcode:
Het e-mailadres, de naam en voornaam zijn nodig om uw vra(a)g(en) te kunnen beantwoorden,
terwijl uw postcode voor statistische doeleinden wordt gebruikt.
Die gegevens worden bewaard met een beveiligde software waartoe alleen de FTPL-medewerkers van
de webteams en van het commerciële team van het project Land Of Memory toegang hebben. Die
toegang gebeurt via een persoonlijke login en password.
Overeenkomstig de regelgeving over de bescherming van de persoonsgegevens heeft u het recht op
inzage van uw persoonsgegevens, het recht op rechtzetting, het recht om ze op te vragen of te vragen
om ze te verwijderen. Hiervoor stuurt u een brief ter attentie van de webdienst van de FTPL: Place de
la République française 1 in 4000 Luik OF u stuurt een e-mail naar het adres: ftpl@provincedeliege.be
Ter herinnering: de FTPL kan uw persoonsgegevens nog 72 uur lang bijhouden nadat ze uw aanvraag
tot rechtzetting of verwijdering heeft ontvangen. Dat tijdsinterval is nodig om de gegevens uit onze
database te kunnen verwijderen.

