PRIVACYVERKLARING VOOR BEZOEKERS VAN
DE WEBSITE CAMPARI.COM
IDENTITEIT VAN DE
VERWERKINGSVERAN
TWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke is Davide Campari-Milano S.p.A. (hierna "DCM" genoemd), met
hoofdkantoor op het adres via Franco Sacchetti 20, 20099, Sesto San Giovanni, Italië, BTW 06672120158.

DE
CONTACTGEGEVENS
VAN DE
FUNCTIONARIS VOOR
GEGEVENSBESCHER
MING

De functionaris voor gegevensbescherming (hierna "FG" genoemd) van Davide Campari-Milano S.p.A. is
te bereiken op gpdp.office@campari.com.

VERZAMELDE
PERSOONSGEGEVEN
S

•
•

Algemene persoonlijke en identificerende informatie (bijv. naam, achternaam, e-mail, adres,
woonplaats, stad, provincie, postcode, beleidsaanvaarding, bericht) die u verstrekt bij het invullen van
het contactformulier op de website (hierna de "Website").
Technische navigatiegegevens (bijv. IP-adres).

DCM verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

DOELEINDEN VAN DE
VERWERKING

•
•
•

het verzenden van de gevraagde informatie;
het versturen van nieuwsbrieven en periodieke communicatie via e-mail over de producten van Gruppo
Campari, promotie- en concurrentieactiviteiten van diverse aard en gegevensverwerking voor
statistische doeleinden;
om onze website te optimaliseren.

ONTVANGERS OF
CATEGORIEËN VAN
ONTVANGERS VAN DE
PERSOONSGEGEVEN
S

Gegevensverwerkers of particuliere partijen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de dienst,
met inbegrip van IT-systeembeheerders of marketingbureaus.

OVERDRACHT VAN
PERSOONSGEGEVEN
S

Uw persoonsgegevens worden binnen de Europese Unie verwerkt.

DE PERIODE WAARIN
DE
PERSOONSGEGEVEN
S WORDEN
OPGESLAGEN
RECHTSGRONDSLAG
VOOR DE
VERWERKING
RECHTEN VAN DE
BETROKKENEN

De bewaartermijn van uw gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor ze worden gebruikt:
•
•
•

de door u gevraagde informatie of diensten aan u te verstrekken: voor de tijd die nodig is om uw
verzoek te verwerken;
marketing en profilering: twee jaar na het laatste contact met u;
om onze website te optimaliseren: afhankelijk van de geïnstalleerde cookies (zie cookiebeleid).

Afhankelijk van het specifieke doel baseren wij ons op de volgende rechtsgrond:
•
•
•

legitiem belang voor het beheer van uw verzoeken;
uw toestemming voor het optimaliseren van onze website;
uw toestemming voor eventuele marketing- en profileringsactiviteiten (indien van toepassing).

U kunt specifieke rechten uitoefenen in verband met de verzamelde persoonsgegevens, zoals die van
toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking en bezwaar tegen de verwerking. Als u uw
rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met de DPO: gpdp.office@campari.com.

RECHT OM EEN
KLACHT IN TE DIENEN
BIJ EEN
TOEZICHTHOUDENDE
AUTORITEIT

Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, heeft u het recht om een
klacht in te dienen bij de Italiaanse autoriteit voor gegevensbescherming (https://www.garanteprivacy.it/).

VERSTREKKING VAN
PERSOONSGEGEVEN
S

Het verzamelen van uw persoonsgegevens is optioneel, met uitzondering van de gegevens die automatisch
door het systeem worden verkregen wanneer u verbinding maakt met de Website.

TOEPASSING VAN
EEN
GEAUTOMATISEERDE
BESLUITVORMINGSTE
CHNIEK

Verzamelde persoonsgegevens worden niet onderworpen aan geautomatiseerde
besluitvormingstechnieken.

PRIVACYVERKLARING GEDEFINIEERD IN OVEREENSTEMMING MET ART. 13 VAN DE EU-VERORDENING 679/2016 INZAKE DE
BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

