Privacy

PRIVACYBELEID
Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Mondelez Europe Services GmbH en Mondelez
Belgium Services BVBA, beiden zijn lid van de internationale Mondelez Groep. Wij begrijpen dat je als
bezoeker van onze website bezorgd kan zijn over de informatie waar je ons van voorziet en hoe wij met
deze informatie omgaan.
Wij respecteren uw privacy. Dit Privacybeleid beschrijft de informatie die we verzamelen en hoe we die
gebruiken. Dit geldt alleen voor de informatie die via deze website verzameld wordt en niet via andere
bronnen.
Het voorwaardelijk gebruik van de website
Uw toegang tot, en gebruik van deze website en de inhoud (de "Website") is onderworpen aan de
bepalingen en voorwaarden van ons privacybeleid ("Privacybeleid") en alle toepasselijke wetten. Door
toegang tot en het gebruik van deze website, accepteert u en gaat u akkoord hiermee zonder enige
beperking of voorbehoud. Uw gebruik van deze site is ook onderworpen aan
de Gebruiksvoorwaarden gepost op deze website.
Informatie die we verzamelen
Op onze Website verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens, zoals naam, geslacht, leeftijd,
telefoonnummer en e-mailadres van online bezoekers die ervoor kiezen zich in te schrijven op onze Website
of deel te nemen aan onze aanbiedingen en promoties. De verzamelde informatie wordt verwerkt in
verzoeken, vorderingen, deelname aan aanbiedingen en programma's van onze online bezoekers, als ook
het verbeteren van de bruikbaarheid van onze Website door Mondelez Europe Services GmbH, Lindbergh
Allee 1, 8152 Glattpark, Zwitserland en Mondelez Belgium Services BVBA, Stationsstraat 100, 2800
Mechelen
We eisen niet dat u zich registreert of persoonsgegevens aan ons verstrekt om onze Website te kunnen
bekijken of openen. Maar als u zich registreert, heeft u toegang tot bepaalde extra functies die u in staat
stellen om bijvoorbeeld extra informatie te ontvangen over uw favoriete producten of deel te nemen aan
onze interactieve community.
Met uitdrukkelijke toestemming van uw kant, kunt u commerciële communicatie over promotionele
aanbiedingen, kortingen, wedstrijden en informatie over onze producten en diensten per post of langs
elektronische weg en apparaten ontvangen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken of uw keuze
veranderen door het invullen van het Contact formulier.
U heeft te allen tijde het kosteloze recht op toegang, rectificatie, verwijdering en bezwaar tegen uw
persoonlijke gegevens die door ons bewaard worden. U kunt contact met ons opnemen via het Contact
formulier met behulp van de "Vraag over gegevensbeveiliging" optie uit het dropdown menu.
Dit zijn de manieren hoe wij persoonlijk informatie verzamelen:
a) Inschrijving
Om ten volle voordeel te halen uit onze aanbiedingen, kan u zich inschrijven op onze Website. Tijdens het
registratieproces vragen we soms om bepaalde informatie (zoals contactinformatie en leeftijd) zodat we u de
mededelingen kunnen sturen die u vraagt, onze Website en onze contacten met u kunnen aanpassen.
b) Wedstrijden en promoties
Onze Website kan mededelingen bevatten over wedstrijden en promotionele spellen waaraan u kan
meedoen. We kunnen de informatie die u verstrekt gebruiken in het kader van de promotie (bijvoorbeeld, om
u te contacteren indien u gewonnen hebt).

c) E-mail
Als u ons vraagt om u updates, recepten of andere inhoud via e-mail te verzenden, kunt u ons voorzien van
bepaalde informatie, zoals uw e-mailadres, zodat we kunnen voldoen aan uw verzoek.
d) Contact-link
Als u contact met ons opneemt via het Contact formulier op deze Website vragen wij u om informatie zoals
uw voornaam, e-mailadres en andere informatie, zodat wij kunnen reageren op uw vragen en opmerkingen.
U kunt er ook voor kiezen om aanvullende informatie te verstrekken.
e) Informatie verzameld door geautomatiseerde middelen
We kunnen cookies, pixel tags, logbestanden en andere technologieën gebruiken om bepaalde informatie
over onze bezoekers te verzamelen via onze Website, het gebruik van onze online diensten, de interactie
met onze e-mail en online advertenties. Bijvoorbeeld door middel van deze middelen, kunnen wij uw type
browser en het besturingssysteem, bezochte webpagina's, links die u klikt, IP-adres, bezochte websites
voordat u naar onze Website kwam verzamelen. Ook kunnen wij zien of u e-mails die wij gestuurd hebben
opent, doorstuurt of doorklikt naar onze website.
U kunt de instellingen van uw Internet-browser aanpassen om het accepteren van cookies te stoppen. Ook
kunt u zo een bericht ontvangen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en om afbeeldingen weg te laten
(die pixeltags zal uitschakelen). Gelieve ons “Cookiebeleid ” te raadplegen voor meer informatie.
Hoe wij uw informatie gebruiken en delen
We mogen de informatie die we verzamelen gebruiken om met u contact te nemen. We kunnen bijvoorbeeld
(i) reageren op uw vragen of opmerkingen, of (ii) contact met u op nemen tijdens het verwerken van een
product, of dienst, die u via onze Website aangevraagd heeft als dat nodig is.
We kunnen de informatie die u ons verstrekt gebruiken om u te contacteren voor uw mening over onze
producten, diensten of Websites. Zoals beschreven in dit Privacybeleid, gebruiken wij de informatie die we
verzamelen ook om de Website te verbeteren en om producten of diensten die we leveren aan te passen
aan uw persoonlijke interesse. Alleen indien uw toestemming wordt gegeven kunnen wij uw persoonlijke
informatie gebruiken om promoties, materialen en andere communicatie en informatie over ons, onze
merken of partners naar u verzenden.
Wij maken geen persoonsgegevens openbaar en verkopen ook geen persoonsgegevens van onze
websitebezoekers, behalve zoals hier beschreven. Wij delen uw persoonsgegevens niet met niet-gelieerde
derden voor hun eigen marketingdoeleinden zonder uw toestemming.
Wij kunnen uw persoonsgegevens wel delen met gelieerde bedrijven van de internationale Mondelez Groep.
We kunnen de informatie ook delen met dienstverlenende bedrijven die we gebruiken om diensten voor ons
uit te voeren, zoals het meewerken aan promoties, vervullen van bestellingen en het verlenen van
klantenservice. Deze dienstverleners hebben mogelijk toegang tot persoonsgegevens van onze
websitebezoekers, indien dit nodig is om hun functies naar behoren uit te kunnen voeren. Zij zijn echter niet
geautoriseerd door ons om informatie te gebruiken, of openbaar te maken, buiten deze diensten om of om te
voldoen aan de wettelijke regelgeving.
Bovendien, waar toegestaan door de lokale wetgeving, kunnen we informatie waar we denken dat het nodig
is om een feitelijke of vermeende misdaad of letsel aan onszelf of anderen te voorkomen, onderzoeken of
bekend maken. Of indien vereist door de wet, of in antwoord op een verzoek van een
wetshandhavingsinstantie of andere overheidsfunctionarissen.
We kunnen gezamelijke promoties voeren met andere bedrijven. We kunnen met onze promotionele
partners (en hun dienstverleners) bepaalde persoonsgegevens delen als dit nodig is om de promotie te
voeren. We zullen deze informatie niet delen met onze promotionele partners voor enig ander doel, tenzij u
instemt om deze te delen.
Hoe beschermen wij uw informatie

De beveiliging van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. We onderhouden administratieve,
technische en fysieke beveiligers om ons te beschermen tegen ongeautorizeerd gebruik, openbaar making,
aanpassing of vernietiging van persoonsgegevens die wij verzamelen via de Website. Echter, wij kunnen de
veiligheid hiervan niet garanderen. Voor zover toegestaan bij de wet, vrijwaren wij ons van elke
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor schade die u kunt lijden als gevolg van verlies,
ongeautoriseerde toegang, misbruik of wijziging van gegevens die u aan deze website verstrekt.
Aanpassingen aan dit Privacybeleid
Bent u zich er bewust van dat wij informatie op deze Website en/of Privacybeleid, te alle tijden kunnen
wijzigen zonder u hier over in te lichten. U dient op regelmatige basis dit Privacybeleid te controleren op
veranderingen. Alle veranderingen zijn van kracht indien het gereviseerde Privacybeleid op de website is
geplaatst. Door het gebruik te blijven maken van deze website gaat u akkoord met deze veranderingen.
Contacteer ons
Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons op nemen via het Contact formulier.

