BOVAG WINTERWASWEKEN

PRIVACYVERKLARING BOVAG WinterWasWeken-actie
In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van
de WinterWasWeken-actie 2019 en op welke wijze wij deze persoonsgegevens gebruiken.
Contactgegevens
Dit is de privacyverklaring van BOVAG (“BOVAG”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”). Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die in deze privacyverklaring wordt beschreven. Onze contactgegevens zijn:
BOVAG
Postbus 1100
3980 DC Bunnik
privacy@bovag.nl
Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons per e-mail bereiken via privacy@bovag.nl
of per post via Postbus 1100, 3980 DC Bunnik.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
In het kader van deze verwerking verzamelen en slaan wij diverse persoonsgegevens van u op. Hieronder hebben wij opgesomd
welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken.
• Volledige naam
• E-mailadres
Indien u kiest voor een mini-abonnement op een krant naar keuze:
• Adres
• Postcode
• Telefoonnummer
• IBAN nummer (wanneer u kiest voor een betaalde proef)
Deze persoonsgegevens bewaren wij tot uiterlijk 31 maart 2019, tenzij het langer bewaren van de persoonsgegevens
noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens en op basis van welke grondslagen?
Voor de uitvoering van de overeenkomst en/of op basis van de door u gegeven toestemming zullen wij:
• U per e-mail (laten) informeren indien u de winnaar bent van een van de prijzen.
• U per e-mail een bevestiging sturen van deelname aan de actie.
• Indien u heeft gekozen voor een of meerdere van de cadeaus sturen we u per e-mail de voucher(s) toe.
•	Indien u heeft gekozen voor een gratis mini-abonnement op een krant naar keuze gebruiken wij uw gegevens om ervoor te
zorgen dat u de krant ontvangt.
•	Indien u heeft aangegeven nieuws te willen ontvangen van de door u gekozen derden zullen wij uw gegevens delen met deze
derden zodat zij u dit nieuws kunnen toesturen.
•	Indien u na 7 dagen nog niet heeft deelgenomen aan de Superhoofdprijs actie sturen wij u een e-mail met een herinnering hiervan.
• Indien uw lokale wasstraat een korting aanbiedt op uw volgende wasbeurt ontvangt u hier een extra e-mail over.
Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen kunnen we:
•	Indien u de winnaar bent van de Hoofdprijs of de Superhoofdprijs uw voornaam en achternaam gebruiken voor promotionele
doeleinden (zoals social media uitingen).
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Bij deze verwerking wordt geen gebruikgemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
Delen van persoonsgegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als
hieronder beschreven.
Voor de verwerking werken we samen en delen we uw persoonsgegeven met onderstaande partijen:
• Hosting provider
• BASIS Communicatie B.V. (zij helpen ons met het organiseren van de actie)
• Persgroep Nederland B.V. (alleen als u voor een krant gekozen heeft)
• 333 Travel B.V. (alleen als u heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief van hen wil ontvangen)
•	Het bij BOVAG aangesloten autowas/autopoets bedrijf van wie u een kanskaart heeft ontvangen (alleen als u deelneemt aan
een lokale actie of als u een prijs heeft gewonnen of als u heeft aangegeven dat u nieuws van het bedrijf wil ontvangen)
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie of een toezichthouder in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens
bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Beveiliging en doorgifte van persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies
of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan partijen die zich bevinden in landen buiten de EU/EER (‘derde landen’) of aan
internationale organisaties.
Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u
bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan
een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht
deze toestemming in te trekken. Wij wijzen u erop dat een eventuele intrekking van uw toestemming geen afbreuk doet aan de
rechtmatigheid van de verwerking die voor intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.
Ter uitoefening van uw rechten kunt u een e-mail sturen naar privacy@bovag.nl. We streven ernaar om binnen de daarvoor
geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren.
Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerking van
uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als
toezichthoudende autoriteit. Meer informatie kunt u vinden op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Wijzingen van deze privacyverklaring
We houden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te wijzigen. We raden u aan om regelmatig te controleren of
deze privacyverklaring is gewijzigd. In voorkomende gevallen zullen we u via de daarvoor geschikte communicatiekanalen op de
hoogte stellen over eventuele wijzigingen. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het
laatst is gewijzigd.
Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 24 december 2018

