Privacy

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. De regels van de Patrimedia via haar
websites Bankshopper.be, Comparebanque.be om uw privacy te beschermen
overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van
de Verwerking van Persoonsgegevens, zijn eveneens van toepassing op de Wedstrijd. Voor
meer informatie over de privacyregels van Patrimedia, klik hier.
Tijdens de Wedstrijd treedt Patrimedia, als organisator van de Wedstrijd, op als verantwoordelijke (data controller) voor de verwerking van de gegevens die tijdens de Wedstrijd verzameld wordt. Het betreft daarbij de volgende gegevens:
•

De persoonsgegevens van de gebruiker, zoals naam, postcode en geboortedatum.

•

De voorkeuren van de gebruiker, zoals de inschrijving voor het ontvangen van nieuwsbrieven

•

Gegevens over het gebruik van het platform, zoals het tijdstip, het bezoeken van specifieke pagina’s of de systemen (type toestel, browserversie, …) waarmee een gebruiker zich
toegang verschaft.

Het verzamelen van deze gegevens heeft volgende doelen:
•

De correcte identificatie van de deelnemers uitvoeren

•

Het communiceren met de gebruiker in het kader van de wedstrijd

•

Het verzamelen van (anonieme) statistische gegevens en het verwerken van deze gegevens tot rapporten.

•

Het verzamelen van voorkeuren van gebruikers om hen een betere gebruikservaring te
kunnen aanbieden bij de websites/diensten van Patrimedia.

Waar mogelijk bewaart Patrimedia de gegevens zoveel mogelijk op anonieme basis.
Het bewaren van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met de privacyregels van
Patrimedia.
1.
		

We houden gegevens enkel bij voor de duurtijd die noodzakelijk is in het kader
van de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden omschreven.

2.
		
		
		
		

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te kunnen inkijken, deze in bepaal
de gevallen te laten verbeteren of verwijderen en uw eerdere toestemming 		
om uw gegevens te gebruiken voor bepaalde doeleinden te herroepen of in 		
te perken. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens over te laten dragen als
ook bezwaar of klacht in te dienen tegen het gebruik van uw gegevens.

3.
Voor de verwerking van gegevens werkt Patrimedia samen met 				
		onderzoeksbureau Haystack.
4.
		
		

In het kader van de Wedstrijd treedt Haystack op als ‘dataverwerker’ 			
(data processor) voor Patrimedia (de ‘data controller’) en verwerkt de gegevens
enkel en alleen voor bovengenoemde doeleinden.

5.
		
		

Patrimedia en Haystack sloten daartoe een dataverwerkingsovereenkomst af
waarbij de vertrouwelijkheid, de veiligheid en de rechten van de gebruikers en
hun gegevens gewaarborgd worden.

6.
Patrimedia of Haystack delen nooit gegevens met andere dan
		
hier vernoemde partijen, tenzij u daar uitdrukkelijk uw toestemming voor zou
		hebben gegeven.

