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C&A en haar dochterondernemingen die deel uitmaken van de retailactiviteiten van de Cofra Group
in Zug, Zwitserland (hierna genoemd: ‘C&A’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) verzamelen en verwerken
persoonsgegevens met betrekking tot betrokkenen (natuurlijke personen) die klanten of bezoekers
zijn van C&A (online/offline), andere derden zoals contractpartners of leveranciers en hun
werknemers en mensen die van plan zijn te werken, werken of hebben gewerkt bij C&A en in zover
nodig hun familieleden ten behoeve van C&A, rechtstreeks als werknemer, als uitzendkracht of op
freelance basis en (hierna genoemd: ‘ik’, ‘jij’).
C&A eerbiedigt uw privéleven. Om deze reden, heeft C&A een hoge standaard voor
gegevensbescherming geïmplementeerd, die conform de toepasselijke wetgeving is. C&A verzamelt,
bewaart, verwerkt en verstuurt uw persoonsgegevens met een toereikende rechtsgrondslag. Wij
verwerken en dragen uw persoonsgegevens enkel over met een gerechtvaardigd belang dat op
geloofwaardige wijze is aangetoond en wanneer verwerking en overdracht is toegestaan na afweging
van alle belangen. Wij gebruiken uw gegevens alleen op manieren die u redelijkerwijze zou verwachten
en niet op een manier die u opdringerig zou kunnen vinden of die u schade zou kunnen berokkenen.
Wees er u van bewust dat de verwerking van de persoonsgegevenscategorieën, zoals hierboven
vermeld, gebaseerd is op één of meer van de vernoemde doeleinden, (afhankelijk van de specifieke
persoonsgegevenscategorie en het subdoel waarvoor het bedoeld is), en niet alle rechtsgronden
tegelijk.
Met deze Privacyverklaring wil C&A u informeren over de verwerking van de persoonsgegevens door
C&A. C&A raadt u aan deze verklaring zelf te lezen en uzelf vertrouwd te maken met de inhoud ervan.
In sommige gevallen (bv. Centrale Marketing Doelen, C&A Online) is één van de C&A filialen de
verwerkingsverantwoordelijke voor C&A Europa. U vindt deze informatie in de betreffende privacykennisgeving. Elk speciaal privacy-beleid heeft voorrang op deze verklaring.

1 Verwerkingsverantwoordelijke
De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
gegevensbescherming van alle vestigingen zijn de volgende:

en

de

functionaris

voor

C&A België Comm.V
Jean Monnetlaan 1, 1804 Vilvoorde,België
Tel: +32 2 257 69 60
Onze functionaris voor gegevensbescherming kan worden bereikt op bovenstaand adres of via:
dataprotectionbelux@canda.com
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Kader voor de gegevensverwerking

C&A mag de volgende persoonsgegevenscategorieën verwerken afhankelijk van uw relatie met de
C&A vestiging.


Als u een sollicitant bent voor een tewerkstelling bij C&A zal u de informatie over de
gegevensverwerking vinden in BIJLAGE SOLLICITANT.



Als u een werknemer of uitzendkracht bent (personeelscontract) zal u de informatie over de
gegevensverwerking vinden in BIJLAGE WERKNEMER.



Als u een externe werknemer (freelancer) bent, volg de instructies in BIJLAGE FREELANCER.
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Als u een gepensioneerde bent, voorzien wij de informatie in BIJLAGE GEPENSIONEERDE.



Als u een klant van C&A bent, volg de instructies in BIJLAGE KLANT.



Als u een derde-partij bent in relaties met C&A, volg dan de instructies in BIJLAGE PARTNER.

Uw rechten

In zoverre dat u een betrokkene (natuurlijk person) bent, hebt u het recht op informatie van C&A
krachtens artikel 15 GDPR, het recht van rechtzetting krachtens artikel 16 GDPR, het recht op
gegevenswissing volgens artikel 17 GDPR en het recht op beperking van de verwerking volgens artikel
18 GDPR.
Bovendien hebt u volgens artikel 20 GDPR het recht op overdraagbaarheid van gegevens (toegang
tot gegevens in een machinaal leesbaar formaat) voor gegevens die zijn opgeslagen onder de
rechtsgrond van toestemming of volgens contract. Daarnaast is er de mogelijkheid om contact op te
nemen met de regulerende instantie verantwoordelijk voor C&A. De contactgegevens van de
verantwoordelijke
instantie
van
de
C&A
vestiging
hierboven
genoemd
als
verwerkingsverantwoordelijke zijn:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 1000 Brussels
T +32 (0)2 274 48 78 F +32 (0)2 274 48 35

Overeenkomstig Art. 21 van de GDPR hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit
geldt ook voor de toestemmingen die u reeds verleende vóór de inwerkingtreding van de GDPR. De
intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de tot de intrekking van
uw toestemming verwerkte persoonsgegevens.
Voor zover uw gegevens worden verwerkt volgens de rechtsgrond van een gerechtvaardigd
belang zoals hierboven vermeld, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke
situatie. U hebt het recht om zonder opgaaf van reden bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. Voor zover andere doeleinden van
toepassing zijn, zullen wij de persoonsgegevens op deze rechtsgrond niet langer verwerken,
tenzij wij overtuigende legitieme redenen voor de verwerking aantonen die uw belangen, rechten
en vrijheden schenden of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.
De opslag of verwerking op andere rechtsgronden wordt ook niet beïnvloed door uw bezwaar.
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