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PRIVACYBELEID
Dit privacybeleid biedt u alle informatie die nodig is om te begrijpen hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt wanneer u
toegang krijgt tot een website of een mobiele applicatie (“app”) die wordt beheerd door Campari Group. Het legt ook uit hoe uw
persoonlijke gegevens worden gebruikt, gedeeld en hoe u contact met ons kunt opnemen in geval van vragen betreft uw
persoonlijke gegevens.
Het type verwerkte persoonsgegevens en de doeleinden van de verwerking kunnen variëren, afhankelijk van uw keuzes,
toestemming(en) en de diensten die worden aangeboden (en door u worden gebruikt) op de website of de app waar u interactie
mee heeft. De manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld, kan bijvoorbeeld variëren als u geïnteresseerd bent in
deelname aan een evenement dat door één van onze merken wordt georganiseerd of als u zich inschrijft om een nieuwsbrief te
ontvangen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Het bedrijf van Campari Group dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw
persoonsgegevens hangt af van het land waaruit u bent verbonden en de interacties die
u met de websites en apps heeft. In dit privacybeleid wordt het betreffende bedrijf van de
Campari Group "Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd.
Raadpleeg het hoofdstuk “lokale bedrijven” hieronder om te controleren wie de
betreffende verwerkingsverantwoordelijke is.

FUNCTIONARIS VOOR
GEGEVENSBESCHERMING

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op:
gpdp.office@campari.com
•
•

CATEGORIEËN
PERSOONSGEGEVENS

•
•
•
•
•

GEGEVENSBRON

Contactgegevens, waaronder naam, e-mailadres, telefoonnummer, verzend- en
factuuradres.
Login- en accountinformatie, inclusief schermnaam, wachtwoord en unieke
gebruikers-ID.
Andere persoonlijke gegevens, waaronder geslacht, woonplaats, geboortedatum.
Betalings- of creditcardgegevens en aankoopgeschiedenis.
Afbeeldingen, foto's en video's.
Persoonlijke voorkeuren en andere informatie met betrekking tot u en uw
persoonlijke leven.
Technische navigatiegegevens (bijv. IP-adres), in overeenstemming met uw
cookievoorkeuren.

De gegevens worden door u verstrekt.

DOELEINDE VAN DE VERWERKING

RECHTSGRONDSLAG

GEGEVENSBEWARING

Antwoord op uw informatieverzoek: het verstrekken van de
informatie die u heeft aangevraagd via een contactformulier, bijv.
wanneer u algemene vragen stelt zoals "waar kan ik een bepaald
product vinden?".

Gerechtvaardigd belang.

Voor de tijd die nodig is om uw
verzoek te verwerken of maximaal
een jaar.

Nieuwsbrieven: het via e-mail verzenden van communicatie van
informatieve aard ("Nieuwsbrief") naar degenen die hier
uitdrukkelijk om vragen, door hun e-mailadres, naam en
achternaam in te voeren in het speciale formulier voor
gegevensverzameling.

Uitvoering van een (gratis)
contract waarvan u partij
bent.

Totdat u vraagt om u af te melden voor
de nieuwsbrief.

Wedstrijden/Evenementen: het mogelijk maken van de
registratie voor de wedstrijd, met betrekking tot de gegevens die
als verplicht zijn aangegeven (*), evenals het beheer van de
organisatorische activiteiten met betrekking tot de wedstrijd.

Uitvoering van een (gratis)
contract waarvan u partij
bent.

Een jaar na de toekenning van de
prijs. In sommige landen moeten we
dergelijke informatie langer bewaren
vanwege wettelijke vereisten.

Toestemming (optioneel en
op
elk
moment
herroepbaar).

Totdat u uw toestemming intrekt.

Toestemming (optioneel en
op
elk
moment
herroepbaar).

Totdat u uw toestemming intrekt.

Direct marketing: het opnemen van contact voor commerciële
en/of promotionele doeleinden, bijv. door u - via
geautomatiseerde communicatiemiddelen (zoals sms, mms en email) - promotionele en commerciële informatie te sturen met
betrekking tot de diensten/producten die door de
verwerkingsverantwoordelijke worden aangeboden.
Profilering: het analyseren van uw voorkeuren, gewoonten,
gedrag en interesses die bijvoorbeeld worden afgeleid van online
klikken op posts/inhoud op de websites en sociale media pagina's
van de verwerkingsverantwoordelijke, om u gepersonaliseerde
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commerciële informatie te sturen en/of gerichte promotionele
acties uit te voeren.

Er wordt alleen een
specifieke
toestemming
verkregen voor landen
waar
de
toepasselijke
wetgeving een specifieke
toestemming vereist voor
het
uitvoeren
van
marketingcampagnes op
basis
van
profileringsactiviteiten.

Geaggregeerd onderzoek: het begrijpen van klantgedrag en
voorkeuren voor geaggregeerd onderzoek en analyse. Zie voor
meer informatie onderstaand hoofdstuk "het begrijpen van
klantgedrag en voorkeuren".

Gerechtvaardigd belang.

Totdat u een verzoek indient om
bezwaar te maken tegen deze
verwerking, d.w.z. om te worden
uitgesloten van onze analyse. De
informatie die op sociale netwerken
wordt verkregen om statistische
rapporten te maken, wordt in ieder
geval regelmatig bijgewerkt.

Communicatie media (inschrijving): het toestaan van de
disclaimer voor de publicatie van uw afbeeldingen of video's.

Uitvoering van een (gratis)
contract waarvan u partij
bent.

Tot de duur van het contract en, na
opzegging, gedurende de periode die
vereist wordt door de toepasselijke
wetgeving.

Communicatie media (gebruik): het gebruik, op de in de
disclaimer aangegeven wijze, van de video- en/of afbeelding.

Uitvoering van een (gratis)
contract waarvan u partij
bent.

Aangezien deze gegevens worden
verspreid, is het niet mogelijk om een
bewaartermijn te definiëren.

Optimalisering van onze websites/apps: voor het uitvoeren
van onze websites/apps, installeren we cookies om de prestaties
te optimaliseren en de inhoud te personaliseren.
Verwerking van uw bestelling: het verzamelen van uw
gegevens om uw bestelling correct te verwerken op de
websites/apps waarop u onze producten kunt kopen.
Evaluatie van klanttevredenheid: het verzamelen van uw
gegevens om ons serviceniveau (bijv. wedstrijden, evenementen,
de verkoop van producten) na een interactie met u te evalueren.
Account: het
websites/apps.

aanmaken

van

een

account

op

onze

Voor de installatie van
noodzakelijke
cookies
beroepen we ons op ons
legitieme belang, voor de
optionele cookies op uw
toestemming.
Uitvoering van een (gratis)
contract waarvan u partij
bent.

De bewaartermijn is afhankelijk van
de
geïnstalleerde
cookie
(zie
cookiebeleid van de website/app).
Voor de tijd die nodig is om te voldoen
aan de toepasselijke financiële
wetgeving.

Gerechtvaardigd belang.

Maximaal een jaar.

Uitvoering van een (gratis)
contract waarvan u partij
bent.

Tot u uw account verwijdert.

Wettelijke verplichting: het nakomen van verplichtingen om te
Voldoen aan wettelijke De periode die vereist is door de
voldoen aan de toepasselijke wetgeving (bijv. financiële
verplichtingen.
toepasselijke wetgeving.
verplichtingen).
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook op andere manieren gebruiken en zullen specifieke informatie verstrekken op het moment van
verzameling en, indien nodig, uw toestemming vragen. Zodra de bovenstaande bewaartermijnen zijn verstreken, worden de gegevens
vernietigd, verwijderd of geanonimiseerd.

AARD VAN DE
VERSTREKKING VAN
GEGEVENS

De door u verstrekte gegevens worden op vrijwillige basis verkregen. Als u weigert ons
de noodzakelijke informatie te verstrekken om een door u gevraagde dienst te verlenen,
zullen wij niet in staat zijn om een dergelijke dienst te verlenen. Sommige technische
informatie kan automatisch worden verzameld wanneer u verbinding maakt met onze
websites en apps.
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De gegevens kunnen worden verwerkt door externe partijen die optreden als
verwerkingsverantwoordelijken, zoals bijvoorbeeld autoriteiten en toezicht- en
controleorganen en, in het algemeen, partijen, waaronder private partijen, die het recht
hebben om de gegevens op te vragen, overheidsinstanties die de
verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijk verzoeken om de gegevens te delen voor
administratieve of institutionele doeleinden, in overeenstemming met de bepalingen
van de huidige nationale en Europese wetgeving, evenals personen, bedrijven,
organisaties of professionele bedrijven die bijstand en advies verlenen. Wanneer u
deelneemt aan een wedstrijd of evenement, kunnen uw gegevens bovendien worden
gepubliceerd op sociale mediakanalen (bijv. Facebook, Instagram, YouTube), in
overeenstemming met de betreffende algemene voorwaarden. Als gevolg hiervan
treden
dergelijke
sociale
media
bedrijven
op
als
autonome
verwerkingsverantwoordelijken.
ONTVANGERS VAN
PERSOONSGEGEVENS

GEGEVENSOVERDRACHT

RECHTEN VAN DE
BETROKKENE
RECHT OP BEROEP BIJ DE
TOEZICHTHOUDENDE
AUTORITEIT

De gegevens kunnen namens de verwerkingsverantwoordelijke ook worden verwerkt
door externe organisaties die zijn aangewezen als verwerkers, die passende
operationele instructies ontvangen. Deze organisaties vallen in feite in de volgende
categorieën:
a. bedrijven
die
onderhoudsdiensten
aanbieden
voor
websites
en
informatiesystemen;
b. bedrijven die ondersteuning bieden bij het uitvoeren van marktonderzoeken;
c. bedrijven die beheer- en onderhoudsdiensten aanbieden voor de database van de
verwerkingsverantwoordelijke;
d. bedrijven die e-maildiensten aanbieden;
e. bedrijven die diensten aanbieden voor het beheer van het marketing
automatiseringsplatform;
f. bedrijven die organisatorische ondersteuning en receptiediensten aanbieden voor
evenementen.
Wanneer cookies van derden worden geïnstalleerd (met uw toestemming), kunnen uw
gegevens worden verwerkt door derden aan wie de gegevens worden verstrekt.
Afhankelijk van de verwerkingsverantwoordelijke kunnen uw persoonlijke gegevens in
verschillende
landen
worden
verwerkt.
Desalniettemin,
als
de
verwerkingsverantwoordelijke juridische kantoren heeft in Europa, worden de gegevens
verwerkt binnen de Europese Unie.
U kunt specifieke rechten uitoefenen op de persoonlijke gegevens die worden
verzameld door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het
volgende e-mailadres: gpdp.office@campari.com.
Als u denkt dat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, heeft u, afhankelijk
van de toepasselijke wetgeving, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde
autoriteit voor gegevensbescherming. Als de verwerkingsverantwoordelijke juridische
kantoren heeft in de Europese Unie, vindt u hier een lijst met de betreffende
toezichthoudende autoriteiten.

GEAUTOMATISEERDE
BESLUITVORMING

De verzamelde persoonlijke gegevens worden niet onderworpen aan
geautomatiseerde besluitvormingstechnieken die u op welke manier dan ook negatief
kunnen beïnvloeden.

HET BEGRIJPEN VAN
KLANTGEDRAG EN
VOORKEUREN

We maken gebruiken van enkele openbaar beschikbare persoonlijke informatie om
strategische marketing- en communicatiebeslissingen te nemen op basis van
geaggregeerde analyse van klantinteresses, voorkeuren en gedrag. In feite gebruiken
we zogenaamde "social listening tools" die openbaar beschikbare informatie
verzamelen en analyseren die door gebruikers op sociale netwerken wordt gedeeld.
Met behulp van dergelijke tools kunnen we bijvoorbeeld begrijpen hoe een bepaald
woord of een hashtag (bijv. #cocktails) wordt gebruikt op sociale netwerken en hoe
mensen reageren op een post dat door ons op onze sociale mediakanalen is geplaatst.
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LOKALE BEDRIJVEN
LAND

BEDRIJF

ADRES

Oostenrijk

Campari Austria GmbH

Naglergasse 1/Top 13 ,1010, Wien

Benelux

Campari Benelux S.A.

Avenue de la Méterologie, 10, Bruxelles

Duitsland

Société des Produits Marnier Lapostolle
S.A.
Campari Deutschland GmbH

Griekenland

Kaloyiannis - Koutsikos Distilleries S.A.

Italië

Davide Campari-Milano N.V.

Italië

Camparino S.r.l.

6 & E Street, A' Industrial Area, Volos
Hoofdkantoor: Amsterdam, Nederland - Handelsregister nr.
78502934
Nevenvestiging en operationele vestiging Via F. Sacchetti 20 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Italië
Piazza Duomo, 21 Milano

Spanje

Campari España S.L.

Calle de la Marina 16-18, planta 29, Barcellona

Zwitserland

Campari Schweiz A.G.

Lindenstrasse 8, Baar

UK

Glen Grant Ltd.

Overige landen

Davide Campari-Milano N.V.

Frankrijk

32 rue de Monceau, 75008 Paris
Adelgundenstrasse 7, 80538 München, Deutschland

Glen Grant Distillery, Rothes, Morayshire Elgin Road, trading as
Campari UK, Level 27, The Shard, 32 London Bridge Street,
London SE1 9SG
Hoofdkantoor: Amsterdam, Nederland - Handelsregister nr.
78502934
Nevenvestiging en operationele vestiging Via F. Sacchetti 20 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Italië

