PRIVACYVERKLARING BREMBO
“XTRA PLAY XTRA WIN” WEDSTRIJD MET PRIJZEN
In deze privacyverklaring vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens die door u zijn verstrekt in het
kader van de competitie "XTRA PLAY XTRA WIN" (hierna de "Wedstrijd"). We nodigen u daarom uit om de volgende
informatie te lezen.
1. Verwerkingsverantwoordelijke en Gegevensbeschermingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is Brembo S.p.A., met maatschappelijke zetel te Via
Brembo, 25, Curno (BG) (hierna "Onderneming").
De gegevensbeschermingsverantwoordelijke kan worden gecontacteerd op privacy.italy@brembo.it.
2. Type verwerkte gegevens
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wedstrijd,
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de

website

www.bremboxtracontest.com, of die later werden verworven via de website zijn: voor- en achternaam, e-mailadres
en, alleen in het geval van een prijs, kopie van het identificatiedocument (alleen indien strikt noodzakelijk om de
identiteit van de winnaar te verifiëren, voorafgaand aan de toekenning en levering van de prijs).
3. Doeleinden en wijze van de verwerking
De gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt op elektronische en handmatige wijze, overeenkomstig de principes van
correctheid, loyaliteit en transparantie waarin de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van
persoonsgegevens voorziet en door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een adequaat
beveiligingsniveau te waarborgen.
Het bedrijf verwerkt de gegevens voor de volgende doeleinden:
A)

de voltooiing van alle fases met betrekking tot de wedstrijd (zoals deelname aan de wedstrijd, de uitvoering
van gerelateerde administratieve en boekhoudkundige activiteiten, verzending van mededelingen over de
wedstrijd en het beheer van eventuele klachten of geschillen die kunnen voortvloeien uit deelname aan de
wedstrijd). Bovendien worden deze verwerkt om te voldoen aan administratieve en andere regels die wettelijk
verplicht zijn in ons land of krachtens EU-besluiten. De rechtsgrondslag voor de verwerking is daarom de
uitvoering van het contract en de naleving van specifieke toepasselijke wetgeving, en voor dergelijke
doeleinden is toestemming niet vereist. Het verstrekken van gegevens voor deze doeleinden is optioneel,
maar noodzakelijk, omdat het niet verstrekken ervan ertoe zal leiden dat de beheeractiviteiten van de
wedstrijd niet volgens de wet kunnen worden uitgevoerd.
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marktonderzoek en eventuele vragen over de mate van klanttevredenheid met betrekking tot deze
producten. Deze contacten van promotionele aard worden via e-mail uitgevoerd. De rechtsgrondslag voor
verwerking is daarom om toestemming hiervoor te geven. Het verstrekken van gegevens voor dit doel is
optioneel; als u uw toestemming niet verstrekt of intrekt, kunt u in elk geval blijven deelnemen aan de
wedstrijd, maar ontvangt u geen commerciële en promotionele communicatie van het bedrijf. U kunt uw
toestemming, indien verstrekt, op elk gewenst moment intrekken, zoals hieronder aangegeven.
4. Gegevensopslag
De gegevens worden bewaard tot de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de regelgeving met betrekking
tot prijsvragen (gedurende 5 jaar na het sluiten van de wedstrijd) en in overeenstemming met civielrechtelijke
verplichtingen.
In het geval van verwerking voor promotionele/commerciële doeleinden (zoals in sectie 3B), worden de gegevens
bewaard totdat de toestemming wordt ingetrokken en in ieder geval binnen de maximale voorwaarden die zijn
toegestaan door de wet of door specifieke bepalingen van de controleautoriteit. Na de bewaartermijn worden de
gegevens vernietigd en verwijderd uit de archieven.

5. Communicatie en verspreiding
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Om de handelingen uit te voeren die noodzakelijk zijn voor het beheer van de wedstrijd, worden persoonsgegevens
verwerkt door de Vennootschap en haar geautoriseerd personeel, voornamelijk door de Business Unit After Market.
Persoonsgegevens zullen ook beschikbaar worden gesteld aan bevoegde autoriteiten voor de naleving van wettelijke
verplichtingen en aan personen die belast zijn met het verifiëren van de naleving van de procedures voor deelname
aan de wedstrijd, bedrijven en individuen (bijvoorbeeld expediteurs) aan wie de gegevens voor aflevering moeten
worden meegedeeld in geval van een prijs. Deze personen fungeren als onafhankelijke gegevenscontrollers.
De Vennootschap maakt ook gebruik van derde partijen voor de levering van bepaalde diensten die de
bovengenoemde verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen, waaronder Praesidium SpA, met
maatschappelijke zetel te Via della Giustizia 10, 20100, Milaan, voor het beheer van de verschillende verplichtingen
met betrekking tot de wedstrijd. Deze partijen handelen op basis van de instructies van het bedrijf, en zijn
verantwoordelijk voor de verwerking op basis van specifieke contractuele overeenkomsten. De lijst met de betreffende
personen is op aanvraag beschikbaar voor de hieronder vermelde contactpersonen.
Gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Unie.

6. Rechten van de betrokkenen
Op grond van artikel 15 en daaropvolgende artikelen van de AVG, door te schrijven aan de vennootschap op het
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(t.a.v.
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of

een

e-mail

te

sturen
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privacy.italy@brembo.it, kunt u de volgende rechten uitoefenen: i) toegang; ii) correctie; iii) verwijdering en
beperking van de gegevensverwerking, in de gevallen waarin door de AVG wordt voorzien, inclusief wanneer de
gegevens zijn verwerkt in strijd met de wet of wanneer opslag niet noodzakelijk is in verband met de doeleinden
waarvoor de gegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt; iv) intrekking van de toestemming indien verstrekt, de
intrekking kan op elk moment worden ingediend, dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op
basis van de eerder geuite toestemming; v) bezwaar maken tegen de verwerking ervan om legitieme redenen of voor
informatie- en promotiedoeleinden, in de gevallen waarin door de AVG wordt voorzien.
Tevens maakt het u erop attent dat u het recht hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in
het land waarin u woont, werkt of de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden, om uw rechten te doen gelden in
geval van schending van de wetgeving inzake bescherming van de persoonsgegevens.
Ten slotte hebt u, in de gevallen waarin door de AVG wordt voorzien, het recht om overdraagbaarheid van gegevens
aan te vragen, dat wil zeggen om in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door algemene
elektronische apparaten, de gegevens te ontvangen om ze rechtstreeks door te sturen naar een a nder persoon, de
autonome verwerkingsverantwoordelijke, zodat deze binnen de door de betrokken persoon gestelde grenzen kan
worden verwerkt.
Wij informeren u dat aanvragen voor het verwijderen van gegevens zijn onderworpen aan de huidige wettelijke en
regelgevende verplichtingen met betrekking tot de opslag van gegevens.
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