PRIVACYBELEID VAN LINDAHLS
Verwerkingsverantwoordelijke
De via de website Lindahls.nl (hierna de “website”) verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt
door LACTALIS-NESTLÉ VERSE PRODUCTEN NEDERLAND B.V. (hierna “Lactalis”), uitgever van de
website, gevestigd te Heerbaan 44, 4817 NL Breda.

Doel van de gegevensverwerking
Uw gegevens kunnen voor de volgende doelen door Lactalis verzameld en verwerkt worden:
-

-

Om contact met u op te nemen, waaronder ook per e-mail, om rechtmatig te reageren op uw
opmerkingen of informatieverzoeken;
Om van tijd tot tijd aan wedstrijden of prijsvragen te kunnen deelnemen die door de website
georganiseerd en beheerd worden. In dat geval zullen wij alleen uw naam, postadres en emailadres verzamelen met als enige doel uw deelname aan een dergelijke wedstrijd of
prijsvraag te verwerken;
Cookiebeheer (zie de sectie “Cookiebeheer” voor meer informatie).

Gegevensontvangers
Gegevensontvangers zijn:
-

-

De personen die binnen Lactalis geautoriseerd en verantwoordelijk zijn voor de verwerking.
Zij hebben strikte toegang tot alleen de gegevens die ze nodig hebben om hun taken te
kunnen uitvoeren;
Onze onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van uw gegevens, namens
Lactalis, voor onder andere de hosting van de website, het onderhoud van de applicatie en
van tijd tot tijd het beheren en organiseren van de incidentele wedstrijden en prijsvragen.

Bewaartermijn
Voor de wedstrijden en prijsvragen die van tijd tot tijd op de website worden gehouden, moeten wij
uw persoonsgegevens (naam, adres en e-mailadres) verzamelen om uw deelname aan de wedstrijd
of prijsvraag te kunnen verwerken. Deze gegevens zullen worden verzameld en opgeslagen in een
database met als enige doel uw deelname aan de wedstrijd of prijsvraag mogelijk te maken en deze
zullen worden vernietigd zodra de wedstrijd of prijsvraag ten einde komt na bekendmaking van de
winnaars en uitreiking van de prijzen.
Cookiebeheer - Uw rechten en rechtsmiddelen
U hebt het recht om op elk gewenst moment uw gegevens die via deze website worden verzameld in
te zien, te wijzigen en/of te wissen. U hebt tevens het recht op beperking van de verwerking,
overdraagbaarheid van gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verzameling van uw
gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. U kunt zich te
allen tijde verzetten tegen de verspreiding, overdracht en opslag van uw gegevens. Om deze rechten
uit te oefenen, kunt u via Nestlé Consumer Service op het volgende adres contact met ons opnemen:
Nestlé Nederland, postbus 134, 1180 AC Amstelveen. www.nestle.nl, tel. 020 5699 699.
We zullen ons best doen om op bevredigende wijze te reageren op uw vragen en verzoeken. Als u,
om welke reden dan ook, niet tevreden bent met onze reactie, dan kunt u zich wenden tot de
Autoriteit Persoonsgegevens.

