PRIVACY BELEID
1.
Het belang van de bescherming van uw Gegevens: Gasco Nederland (gevestigd 2629HE Delft, Rotterdamsesweg
219B, en ingeschreven onder nummer 27185975) is begaan met uw privacy. Hierbij informeren wij u over onze praktijken
met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonlijke gegevens (de "Gegevens") in het kader van de
organisatie van een wedstrijd, raad het gewicht van de volle Gasco bak, op de stand (11.B075) van Gasco Nederland stand op
VSK beurs 2022 (het "Spel"). Als u vragen hebt over ons beleid, kunt u ook contact met ons opnemen op het volgende emailadres: dpo@dehon.com.
2.
Verwerkte gegevens: In het kader van het Spel verwerken wij onder meer de volgende Gegevens over u: voor- en
achternaam; functie in het bedrijf; bedrijfsnaam; uw e-mailadres; uw telefoonnummer; en in het algemeen alle informatie
die u ons vrijwillig zou geven.
3.
De doeleinden van de verwerking van deze Gegevens: Wij verwerken uw Gegevens met het oog op de promotie
van Gasco in het kader van uw deelname aan het Spel en, indien u een "winnaar" bent, met het oog op het informeren van
u over uw resultaten. Met uw voorafgaande toestemming kunnen wij uw resultaten ook meedelen aan alle deelnemers aan
het Spel! Met uw voorafgaande toestemming kunnen wij uw gegevens ook toevoegen aan onze database voor onze
nieuwsbrief.
4.
Uw rechten: Op uw verzoek zullen wij u een kopie bezorgen van al uw Gegevens en van alle wettelijk vereiste
informatie. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw Gegevens in verband met dit Spel te allen tijde intrekken. U
kunt ook vragen om:
 uw Gegevens te corrigeren indien deze onnauwkeurig, onvolledig of verouderd blijken te zijn;
 uw Gegevens in bepaalde omstandigheden te wissen. Wij wijzen u erop dat wij met name bezwaar kunnen maken
in het geval van legitieme belangen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 de verwerking van uw Gegevens te beperken, met name in geval van betwisting van de juistheid van de Gegevens
of in geval van onrechtmatig gebruik.
U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het hierboven vermelde adres, met daarbij een leesbare kopie
van uw identiteitsbewijs en, voor de uitoefening van het recht van verzet, een beschrijving van de redenen voor het verzet.
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in geval van een inbreuk op de
toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming EU nr. 2016/679.
5.
Vertrouwelijkheid, overdracht en beveiliging: Wij treffen technische en organisatorische maatregelen om de
veiligheid van de verwerking van uw Gegevens en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Uw Gegevens zullen niet
worden doorgegeven aan derden zonder uw toestemming, met uitzondering van andere entiteiten van de DEHON Groep.
Wij behouden ons evenwel het recht voor uw Gegevens mee te delen op verzoek van een administratieve of gerechtelijke
autoriteit of indien wij te goeder trouw menen dat deze mededeling noodzakelijk is om te voldoen aan een van kracht zijnde
wet of verordening.
6.
Bewaring: Uw Gegevens worden bewaard voor een periode van 1 maand vanaf de sluitingsdatum voor deelname
aan het Spel.

