PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring geeft informatie over de wijze waarop Westmill Foods Europe B.V.
("Westmill") uw persoonsgegevens verwerkt als u deelneemt aan de Best Thai Award 2019 winactie
("Winactie").
1.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WESTMILL VERWERKT EN WAAROM

Westmill maakt gebruik van de dienstverlening van het in Australië gevestigde bedrijf GLEAM.IO
(https://gleam.io/). GLEAM.IO verzorgt in opdracht van Westmill de Facebook-applicatie waarmee u
zich kunt aanmelden voor de Winactie.
Als u een prijs hebt gewonnen, ontvangt Westmill van GLEAM.IO uw naam, uw e-mailadres en uw
Facebookaccount en/of Instagramaccount die u hebt gebruikt voor uw aanmelding voor de Winactie,
alsmede de door u opgegeven bevestiging dat u 18 jaar of ouder bent. Westmill gebruikt deze
persoonsgegevens in het kader van haar gerechtvaardigde belang om met u te kunnen corresponderen
over de Winactie.
Als u een prijs wint, kan Westmill u mogelijk verzoeken om aanvullende persoonsgegevens te
verstrekken die noodzakelijk zijn om de door u gewonnen prijs te kunnen leveren conform de
afspraken die daarover zijn gemaakt in de toepasselijke voorwaarden (voorwaarden beschikbaar via:
www.thebestthai.nl). In het kader van deze levering kan het tevens noodzakelijk zijn dat Westmill uw
persoonsgegevens doorgeeft aan derden die bij deze levering betrokken zijn. In dat geval zal Westmill
u daarover nadere informatie verstrekken. Let op: indien u weigert dergelijke noodzakelijke
persoonsgegevens te verstrekken, kan Westmill u mogelijk niet de gewonnen prijs leveren.
Als u een prijs wint kan Westmill de mededeling daarvan (inclusief uw naam en eventuele foto)
publiceren mits u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.
2.

BEVEILIGEN, BEWAREN, LOCATIE VAN VERWERKING

Westmill heeft passende organisatorische en technische maatregelen
persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerkingen.
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Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.
Westmill bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde
doeleinden, tenzij Westmill daartoe is gehouden op grond van een wettelijke
(administratie)verplichting.
3.

UW RECHTEN

U heeft het recht te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens die worden verwerkt, het recht te
verzoeken om uw persoonsgegevens te laten rectificeren of verwijderen, het recht te verzoeken om
beperking van een verwerking van uw persoonsgegevens en het recht te verzoeken om overdracht van
uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens. Tot slot heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij een
privacytoezichthouder (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland en de
Gegevensbeschermingsautoriteit in België).
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Als wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, heeft u het recht om deze
toestemming in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van het gebruik
van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking.
Westmill streeft ernaar binnen één maand te reageren op uw verzoek. Westmill behoudt zich het recht
voor om deze termijn eenmalig te verlengen. Westmill zal uitsluitend aan uw verzoek of bezwaar
voldoen voor zover zij daartoe verplicht is op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving.
4.

CONTACT

Voor verzoeken of klachten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens door Westmill of vragen
over deze Privacyverklaring kunt u gebruikmaken van de volgende contactgegevens:
contact@singhabenelux.com
Westmill Foods Europe B.V.
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen, Nederland
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