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REGLEMENT

Volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de
Miller Invest Grand Prix (de organisatie) en de deelnemers hieraan. Door hun
aanvraag

tot

inschrijving

gaan

de

deelnemers

akkoord

met

volgende

voorwaarden:
1.

De

Miller

Invest

Grand

Prix

is

een

recreatieve

oldtimerrit

zonder

wedstrijdkarakter.
2. Deze rit wordt op privé initiatief georganiseerd door Vincent Labeeuw en
Nicolas Lecluyse, hierna aangeduid als “De organisator”.
3. De organisator heeft een verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid
onderschreven bij AG Insurance. Een kopie van de polisvoorwaarden wordt op
eerste verzoek aan de deelnemer overgemaakt. De organisator is enkel
aansprakelijk voor de risico’s die voorwerp van dekking zijn van deze
verzekering. Voor alle overige risico’s dient de deelnemer desgevallend een
eigen voorafgaande verzekering te onderschrijven, met duidelijke uitdrukking
van afstand van verhaal op de Organisator.
4. Deelnemers rijden op eigen risico en voor eigen rekening. Zij moeten evoor
zorgen dat hun voertuig correct is onderhouden, en conform is met de
verkeerswetgeving.
5. Om aan de start toegelaten te worden dienen de voertuigen volgens de regels
ingeschreven te zijn in een land van de Europese Gemeenschap en verzekerd
te zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid bij een verzekeringsmaatschappij
die erkend is in de Europese Gemeenschap. Het geldige inschrijvingsbewijs en
geldige groene verzekeringskaart moeten kunnen worden vertoond bij
aanvang van de Miller Invest Grand Prix op 31 augustus 2019.
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6. Aan de start worden maximum 25 deelnemende wagens toegelaten.
7. De roadbook wordt opgesteld volgens het bol-pijlsysteem.
8. Deelnemers dienen zich ten allen tijde te houden aan de wegcode.
9. Voor deelnemers aan de Miller Invest Grand Prix geldt een minimumleeftijd
van 16 jaar.
10. Parkeer op de door de organisatie aangegeven terreinen. Auto’s die elders
worden geparkeerd kunnen worden weggesleept.
11. Bij deze verklaart de deelnemer dat alle rechten die voortvloeien uit deze
deelname, waaronder eventuele auteursrechten en portretrechten, volledig
worden overgedragen aan de organisator. Een latere aanspraak met
betrekking tot de genoemde rechten die op deze foto’s/videobeelden van
toepassing zijn, is bijgevolg nietig. De deelnemer verklaart door deelname
geen aanspraak te maken op enige vergoeding voor deze afstand of voor het
gebruik van beelden of foto’s. De organisatie behoudt het recht om foto’s en
videobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
12. De door de organisator verschafte rallyplaat moet ten allen tijde zichtbaar op
het voertuig worden aangebracht. De organisator kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor eventuele beschadiging van het deelnemend voertuig,
veroorzaakt door het aanbrengen of verwijderen van deze rallyplaat.
13. Het is ten strengste verboden eigen publiciteit aan te brengen aan de
deelnemende rallywagen, in welke vorm dan ook.
14. In geval van annulering van deelname door de deelnemer zullen de volgende
regels van toepassing zijn:
1.

Bij annulering van uw deelname vóór 26/07/2019 wordt 75% van het
bedrag teruggestort.
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2. Bij annulering van uw inschrijving na 17/08/2019 is er geen teruggave
meer mogelijk.
15. De aanvraag tot deelname kan steeds geweigerd worden door de organisator,
zonder opgave van reden. Deze weigering is zonder verhaal. Zij dient
medegedeeld te worden aan de kandidaat ten laatste in de maand augustus.
16. Indien de Miller Invest Grand Prix reeds volboekt is bij het afsluiten van de
inschrijvingen krijgt de kandidaat deelnemer de mogelijkheid om deel uit te
maken van een wachtlijst. Van zodra er een plaats vrijkomt in de rally zal de
kandidaat deelnemer onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.
17. Alle deelnemers dienen ervoor te zorgen dat hun voertuig voldoet aan de
verkeerswetgeving. De organisator behoudt zich het recht om voertuigen te
weigeren die niet conform zijn met de wegcode.
18. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie. De
organisatie behoudt zich dan ook het recht voor om, indien nodig,
wijzingingen aan te brengen aan het programma.
19. Deelnemers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen
van de organisatie en haar medewerkers.
20. De organisatie kan personen bij wangedrag met betrekking tot het overtreden
van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van
het evenement.

2 GDPR
2.1

Algemeen

De Miller Invest Grand Prix Miller Invest Grand Prix, met als adres: Izegemsestraat
62 8800 Roeselare, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
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Contactgegevens:
Vincent Labeeuw
info@migp.be
www.millerinvestgrandprix.be
Izegemsestraat 62
8800 Roeselare
Tel. 04 74 72 44 18

2.2

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Miller Invest Grand Prix verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

2.3

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan
16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@migp.be, dan verwijderen
wij deze informatie.
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2.4 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
Miller Invest Grand Prix verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren

2.5

Geautomatiseerde besluitvorming

Miller Invest Grand Prix neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

2.6 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Miller Invest Grand Prix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

2.7

Delen van persoonsgegevens met derden

Miller Invest Grand Prix verstrekt uw gegevens nooit aan derden.

2.8 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Miller Invest Grand Prix gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

2.9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door de Miller Invest Grand Prix en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
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persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op
de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@migp.be. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

2.10 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Miller Invest Grand Prix neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@migp.be.
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