Privacybeleid
Website
Deze website is eigendom van CONTINENTAL FOODS BELGIUM NV (hierna “de Site” genoemd) met sociale zetel
in Rijksweg 16 2870 Puurs-Sint-Amands en ondernemingsnummer BE0458.358.850.
Deze site wordt onderhouden door IN FINE GRAPHIC DESIGN SPRL, met adres Quai du Barbou 8 – 4020 LUIK.
Deze site wordt gehost door IN FINE GRAPHIC DESIGN SPRL, met adres Quai du Barbou 8 – 4020 LUIK.
Deze rubriek is gewijd aan ons Privacybeleid. Met dit Privacybeleid willen wij onze gebruikers ervan verzekeren
dat de persoonsgegevens die zij ons verschaffen, in veilige handen zijn. Wij verzamelen het geheel aan
persoonsgegevens conform de van toepassing zijnde wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens.
Deze site werd ontworpen voor volwassenen en is dus bedoeld om door volwassenen te worden gebruikt. Wij
kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om leeftijdscontroles uit te voeren en om onze regels over
leeftijdsbegrenzing te doen respecteren.
1. Toestemming en bereik van dit Beleid
Dit Beleid is enkel van toepassing op de gegevens die wij via onze Site verzamelen, en is niet van toepassing op
gegevens uit andere bronnen zoals, maar niet uitsluitend, Facebook, Twitter, YouTube of andere sites of sociale
netwerken van derden.
Door onze Site te gebruiken gaat u akkoord met ons Privacybeleid. Gelieve deze Site niet te gebruiken indien u
het niet eens bent met dit beleid.
In sommige uitzonderlijke gevallen kunnen wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of verspreiden zonder
uw medeweten of toestemming. Deze uitzonderlijke gevallen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
wettelijke, medische of veiligheidsredenen die omstandigheden creëren die het verkrijgen van toestemming
onmogelijk of onpraktisch maken.
Wij zullen uw duidelijke en expliciete toestemming vragen op het moment dat wij persoonsgegevens verzamelen,
of wanneer er een nieuwe toepassing voor deze persoonsgegevens wordt bepaald. U kunt uw toestemming op
elk willekeurig moment herroepen, zonder wettelijke of contractuele beperkingen en na een mededeling met
een redelijke termijn aan CONTINENTAL FOODS BELGIUM NV. Indien u ervoor kiest om uw toestemming in te
trekken, vragen wij u om dit schriftelijk, per e-mail, te melden op het volgende adres: : info@devoslemmenscyclo.be. U krijgt informatie over alle implicaties van de intrekking van toestemming nadat wij uw schrijven
hebben ontvangen. Deze implicaties kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot: een stopzetting, een onderbreking
of beëindiging van uw relatie met ons.
2. Gegevens die op onze Site worden verzameld
Wij verzamelen en bewaren gegevens met persoonlijk karakter die u ons vrijwillig geeft op onze Site, meer
bepaald maar niet beperkt tot, als u zich inschrijft op onze site, als u zich inlogt op uw account, deelneemt aan
een wedstrijd, ons een klacht stuurt en / of als u zich uitlogt.
De gegevens die wij verzamelen zijn in het algemeen uw naam, voornaam, e-mailadres, paswoord en
geboortedatum. Wij kunnen echter ook gegevens verzamelen over uw levensstijl en uw voorkeuren, bijvoorbeeld
inzake hobby’s en interesses. Wij verzamelen echter geen zakelijke gegevens, commerciële adressen of, indien u
werknemer bent in een organisatie of bedrijf, uw zakelijke telefoonnummer.
Daarnaast ontvangen en registreren wij automatisch informatie van uw computer en browser, inclusief uw IPadres, software en apparatuur, en de pagina die u opvraagt.

3. Gebruik van de verzamelde gegevens
Alle gegevens die wij over u verzamelen kunnen worden gebruikt om:
• Een wedstrijd, een promotie of een enquête op te volgen
• Uw ervaring te personaliseren en tegemoet te komen aan uw individuele noden
• U een gepersonaliseerde reclame-inhoud te bieden
• Onze Website te verbeteren
• Onze klantenservice en de opvolging van uw noden te verbeteren
• Contact met u op te nemen via e-mail
4. Kennisgeving
Voordat we persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelen, zullen wij u hierover inlichten. Wij zullen u ook
inlichten over welk soort gebruik wij willen maken van deze gegevens. De gegevens worden op een gegroepeerde
manier gebruikt. Daarbij wordt er geen enkel persoonlijk identificeerbaar gegeven gebruikt of gemeld. Voordat
we uw persoonsgegevens gebruiken of verspreiden voor een ander doeleinde dan we origineel opgaven, zullen
wij daarvoor uw toestemming vragen.
5. Identificatie via de functies van sociale netwerken
Op bepaalde pagina’s van de Site kunt u gebruikersidentificatiegegevens aanmaken om u aan te melden, door
uw gebruikersnaam / -voornaam of uw e-mailadres en paswoord in te geven, of door een van de
identificatiefuncties via sociale netwerken (Facebook, Google +, Yahoo) te gebruiken. Indien u verkiest om
gebruikersidentificatiegegevens aan te maken via uw sociale-netwerkaccount, dan geeft u ons de toegang tot
uw persoonlijke gegevens die openbaar te verkrijgen zijn of die u toegankelijk hebt gemaakt. Door uzelf te
identificeren via de functies van sociale netwerken, geeft u ons de toestemming om de beschikbare gegevens
over uzelf te verzamelen. In dit verband verwijzen wij u ook naar het Privacybeleid van de betrokken derde
partijen.
6. Geheimhouding
Wij zijn de enige eigenaars van de gegevens die we op deze Site verzamelen. Uw persoonlijke gegevens worden
niet verkocht, geruild, getransfereerd of om welke reden dan ook aan een ander bedrijf gegeven zonder uw
toestemming, behalve noodzakelijke gegevens om te kunnen antwoorden op een vraag en / of transactie, zoals
bijvoorbeeld om geschenken te kunnen opsturen naar de winnaars van deze wedstrijd.

7. Verspreiding naar derden
Wij verkopen, ruilen of transfereren uw persoonlijk identificeerbare gegevens niet aan derde partijen. Dit is niet
van toepassing op derde partijen met wie wij een vertrouwensband hebben en die ons helpen om onze Website
te exploiteren of om onze zaken te beheren, voor zover deze partijen ermee instemmen om deze gegevens
geheim te houden.
Wij wijzen u er echter ook op dat het noodzakelijk kan zijn om deze gegevens te delen om illegale activiteiten,
vermeende fraude, situaties met potentiële fysieke bedreiging tegen om het even welke persoon of schendingen
van onze gebruiksvoorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of er maatregelen tegen te nemen. Ook indien
de wet ons daartoe verplicht zullen wij gegevens delen.

Niet-persoonlijke gegevens kunnen echter wel met derde partijen worden gedeeld voor marketing- of
publiciteitsdoeleinden, of voor andere toepassingen.
8. Overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden bewaard en verwerkt in elk land waar wij actief zijn. Zij kunnen dus
worden bewaard in een ander land dan het land van uw woonplaats. In dat geval wordt de bescherming van uw
persoonsgegevens conform de Europese wetgeving gegarandeerd door de ondertekening van conventies (of
door andere mechanismen).
9. Gegevensbescherming
Wij respecteren veiligheidsstandaarden om uw persoonsgegevens veilig te bewaren, en wij verwachten
hetzelfde van elke derde partij die uw persoonsgegevens voor ons behandelt of verwerkt. De toegang tot uw
persoonsgegevens is beperkt, om elke onbevoegde toegang, elke wijziging of elk misbruik te vermijden.
Wij maken gebruik van een beveiligd platform om online verstrekte, gevoelige informatie te beschermen. Dit
platform wordt beheerd door een beveiligde host met een HTTPS-certificaat en een geoptimaliseerde code. Wij
beschermen ook uw offline gegevens. In het kader van deze wedstrijd hebben alleen de medewerkers van het
Agentschap IN FINE toegang tot uw identificeerbare persoonsgegevens zodat zij de winnaars van de wedstrijd
kunnen selecteren. De computers en servers die worden gebruikt om identificeerbare persoonsgegevens op te
slaan, staan in een beveiligde omgeving.
10. Verantwoordelijke voor de verwerking
Het Agentschap IN FINE is gespecialiseerd in communicatie en in het creëren van internetsites en wedstrijden.
Het doel van de gegevensverwerking op het moment van het opstellen van dit privacybeleid is het aanduiden
van winnaars van een wedstrijd, en de toekenning van de daaraan vasthangende prijzen.
Het Agentschap IN FINE zal, als onderaannemer voor het beheer van de wedstrijd in naam en voor rekening van
CONTINENTAL FOODS BELGIUM NV overgaan tot de selectie van de winnaars op basis van de schiftingsvraag.
Het agentschap is de enige Verantwoordelijke voor de behandeling van uw persoonsgegevens.
11. Bewaringstermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts voor de duur die noodzakelijk is voor het bereiken van de
doelstellingen die in artikels 3 en 10 van dit Beleid worden bepaald.
Na afloop van de behandeling van uw persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd: D&L Sausationele
wieleractie, zullen wij uw gegevens nog gedurende 5 jaar bewaren. Na deze tijdsspanne wordt het geheel aan
persoonsgegevens dat we verzameld hebben, verwijderd.
12. Cookies
Om de navigatie van de gebruikers op de site te vergemakkelijken, en om het technische beheer te optimaliseren,
zullen wij af en toe “cookies” gebruiken.
Een “cookie” is een klein beetje informatie dat door een website in de internetbrowser van uw computer wordt
opgeslagen. Dit “cookie” kan opnieuw worden opgehaald bij een later bezoek aan dezelfde site. Het “cookie” kan
niet worden gelezen door een andere website dan de site die het “cookie” creëerde. De site gebruikt “cookies”
voor administratieve doeleinden om, bijvoorbeeld, uw voorkeuren voor bepaalde types informatie op te slaan.
Zo hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te geven telkens als u onze site bezoekt.
De meerderheid van de “cookies” werkt slechts gedurende de tijd van een sessie of bezoek. Geen van deze
“cookies” bevat informatie waardoor men gemakkelijk contact met u kan opnemen via telefoon, e-mail of post.

U kunt uw browser ook configureren zodat u een melding krijgt telkens als er een “cookie” wordt aangemaakt,
of zodat zij niet kunnen worden opgeslagen.
13. Uw rechten
Voor zover de van kracht zijnde wetgeving dit toelaat, heeft u bij CONTINENTAL FOODS BELGIUM NV recht op
toegang tot uw persoonsgegevens. U kunt ze ook laten wijzigen, verwijderen of het gebruik ervan beperken. U
hebt ook recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens, d.w.z. dat u uw persoonsgegevens kunt terughalen
om ze voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Ten slotte hebt u ook het recht om u te verzetten tegen de
behandeling van uw persoonsgegevens, en om de bestemmelingen of categorieën van bestemmelingen te
kennen aan wie uw persoonsgegevens werden of zullen worden verspreid.
14. Uitschrijven
Wij gebruiken het e-mailadres dat u opgeeft om u informatie en updates, occasioneel bedrijfsnieuws, informatie
over aanverwante enzovoort te sturen.
U kunt zich indien gewenst op elk moment uitschrijven en geen e-mails meer ontvangen. De gedetailleerde
instructies om uit te schrijven staan onderaan elke e-mail.
15. Vrijwaringsclausule
Indien een modaliteit of bepaling van dit Privacybeleid nietig, ongeoorloofd of strijdig met de wetgeving of een
reglement zou worden verklaard, moet zij worden geschrapt, of ongeldig of niet van toepassing worden verklaard.
De overige bepalingen blijven wel in voege.
16. Van toepassing zijnde wetgeving
Alle vragen over deze Site of dit Privacybeleid zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.
Wij kunnen niet garanderen dat deze Site of zijn inhoud geschikt is voor gebruik buiten het Belgische grondgebied.
De informatie over de op deze Site voorgestelde producten is alleen van toepassing in België.
17. Geldigheid van dit Privacybeleid
Wij behouden ons elk recht voor om dit Privacybeleid aan te passen. Elke verandering of toevoeging aan de
bepalingen van dit Privacybeleid, over de omstandigheden waarin wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken
of verspreiden is alleen maar van toepassing op gebruikers na hun voorafgaande toestemming.

