Algem ene informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens
1. Verw erkingsverantw oordelijke
Overeenkomstig de AVG is de verw erkingsverantw oordelijke met betrekking tot Europese PR evenementen (“Evenement”):
C&A Buying Gm bH & Co. KG, Wanheim er Str. 70 in 40468 Düsseldorf / Tel.: +49 211 9872 0 (hierna “C&A”)
Je kan de verw erkingsverantw oordelijke via e-mail contacteren op DataProtectionBuying@canda.com
2. Verw erking van persoonsgevens
C&A respecteert uw privacy en neemt de bew aking van de veiligheid van uw persoonsgegevens heel ernstig. “Persoonsgegevens ”
betekent alle informatie die kan w orden gebruikt om u te identificeren als natuurlijke persoon, d.w .z. naam, contactgegevens of foto’s.
Onder randnummer 4 van deze privacyverklaring informeren w ij u over de w erkelijke reikw ijdte van de verw erking van uw
persoonsgegevens w anneer u deelneemt aan het Evenement. Uw persoonsgegevens w orden alleen verw erkt als en voor zover dit
nodig is voor de organisatie en realisatie van het Evenement. Elk verder gebruik van uw persoonsgegevens zal alleen mits uw
voorafgaande toestemming plaatsvinden. Voor uitzonderlijke en gerechtvaardigde gevallen w aarin het niet mogelijk is om uw
toestemming vooraf te verkrijgen, zullen uw persoonsgegevens w orden verw erkt in overeenstemming met de bepalingen van de EU
Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) en alle andere relevante nationale w etgeving betreffende
gegevensbescherming.
3. Ontvangers
Bij de organisatie van het Evenement kan C&A uw persoonsgegevens bekendmaken en overdragen aan AirLST GmbH, Sitzstraße
23, 80538 München, Duitsland (hierna “AirLST”). AirLST levert aan C&A de programmatuur w aarmee deze aan deelnemersbeheer
doet. De servers van AirLST bevinden zich in Duitsland. Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op een verantw oorde manie r
w orden verw erkt, heeft C&A met AirLST een verw erkersovereenkomst gesloten.
Verder kan C&A uw persoonsgegevens delen met externe evenementpartners (bijv. hotels, luchtvaartmaatschappijen, cateraars,
shuttlepartners, evenementenbureaus, enz.) of andere bedrijven van de C&A-groep voor de doeleinden en binnen de reikw ijdte zoals
beschreven in deze privacyverklaring.
Uw persoonsgegevens w orden in geen geval overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (incl. Zw itserland).
4. Kader van de gegevensverw erking
C&A verw erkt uw persoonsgegevens alleen in verband met het Evenement en zoals hierna beschreven.
4.1. Uitnodiging
C&A en/of de PR Manager van de C&A-entiteit in het land w aarin u w oont, kunnen uw naam, het bedrijf w aarvoor u w erkt, uw emailadres, telefoonnummer en/of bedrijfsadres opslaan en gebruiken om u te informeren en u uit te nodigen voor aankomende
Evenementen. De w ettelijke basis voor deze verw erking is uw toestemming volgens Art. 6 I (a) AVG. U kunt uw toestemming op elk
moment intrekken door een e-mail te sturen naar dataprotectionNL@canda.com. Als u uw toestemming intrekt, zullen we uw
persoonsgegevens onmiddellijk uit onze persdistributielijst verw ijderen. U ontvangt daarna geen uitnodigingen of andere informatie
van C&A meer.
4.2. Deelnemersbeheer
Tijdens de organisatie van het Evenement kan C&A de volgende persoonsgegevens van alle deelnemers overdragen aan en opslaan
bij AirLST: volledige naam, functie, bedrijf, postadres, e-mail, telefoonnummer, reisgegevens, dieet.
De mededeling van reisgegevens en dieet is vrijw illig maar vereist voor de organisatie van hotelaccommodatie en pendelvervoer, en
om de catering te informeren over mogelijke voedselallergieën of -voorkeuren. Als u deze gegevens niet met C&A w ilt delen, moet u
uw verblijf zelf organiseren, omdat w e de bovengenoemde diensten niet zonder deze gegevens kunnen aanbieden.
Deze informatie kan w orden gedeeld met externe evenementpartners, als dit nodig is voor de organisatie en realisatie van het
Evenement.
De w ettelijke basis voor de verw erking van uw persoonsgegevens ten behoeve van deelnemersbeheer is het rechtmatige belang
van C&A (artikel 6 I (f) AVG) op een vlot verloop van het Evenement. U kunt te allen tijde bezw aar maken tegen de verw erking van
uw gegevens door uw registratie voor het Evenement te annuleren. In dit geval zullen w e uw persoonsgegevens bij AirLST
verw ijderen. Anders zal C&A uw persoonsgegevens verw ijderen zodra deze niet langer nodig zijn voor het bovenstaande doeleinde,
en uiterlijk 6 w eken na het Evenement.
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4.3. Afbeeldingen en video’s
C&A kan tijdens het Evenement foto’s en video’s maken w aarop afzonderlijke deelnemers kunnen w orden geïdentificeerd. Deze
foto’s en video’s w orden opgeslagen bij C&A en kunnen w orden gebruikt voor de interne bedrijfscommunicatie van C&A en externe
promotie van Evenementen van C&A.
De w ettelijke basis voor verw erking is het rechtmatige belang van C&A (artikel 6 I (f) AVG) om beelden van het Evenement te
gebruiken voor haar bedrijfscommunicatie (intern en extern). U kunt bezw aar maken tegen de verw erking van afbeeldingen die een
identificatie van uw persoon mogelijk maken. Neem voor meer informatie over uw recht om bezw aar te maken contact op met het
organisatieteam ter plaatse, aan het begin van het Evenement.
4.4. Onderzoeken
Soms vraagt C&A om uw feedback over de voorgestelde producten of het hele Evenement. Om u een uitnodiging toe te sturen voor
de online vragenlijst of om u te informeren over het online onderzoek kan C&A de in 4.1 van deze privacyverklaring vermelde
persoonsgegevens gebruiken. De w ettelijke basis voor deze verw erking is het rechtmatige belang van C&A (artikel 6 I (f) AVG) om
contact met u op te nemen om meer te w eten te komen over uw mening over onze collectie en om de organisatie en realisatie van
onze Evenementen te verbeteren.
Om deel te nemen aan online onderzoeken, w ordt u gevraagd om toestemming te geven voor de verzameling en opslag van uw
persoonsgegevens zoals beschreven in de specifieke privacyverklaring voor online onderzoeken.
In het kader van de “loved piece”-activatie van C&A kan C&A uw feedback ook op papier vragen. Als u w ordt gevraagd uw naam,
functie en bedrijf bekend te maken op het papieren formulier, is deze informatie vrijw illig. C&A kan uw persoonsgegevens opslaan
samen met uw feedback en deze gegevens gebruiken om contact met u op te nemen over uw feedback of om u aanvullende
informatie over uw geliefde stuk te sturen.
U w ordt gevraagd toestemming te geven voor de bovengenoemde verw erking tijdens de “loved piece”-activatie door het vakje
onderaan de vragenlijst aan te vinken (artikel 6 I (a) AVG). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen
naar dataoprotectionBuying@canda.com.
Als u dit selectievakje niet aanvinkt, bew aren en analyseren w e uw feedback alleen in anonieme vorm.
De w ettelijke basis voor deze verw erking van uw feedback is het rechtmatige belang van C&A (artikel 6 I (f) AVG) om uw ervaring te
analyseren om meer te w eten te komen over uw mening over onze collectie en om de organisatie en realisatie van onze Evenementen
te verbeteren.
We zullen uw persoonsgegevens uit het onderzoek verw ijderen (online en offline) zodra deze niet langer nodig zijn voor de
bovenstaande doeleinden, en uiterlijk 9 maanden na het Evenement. De geanonimiseerde resultaten kunnen voor een langere
periode w orden bew aard.
4.5. Wedstrijden
C&A organiseert soms een w edstrijd voor alle deelnemers aan een onderzoek of Evenement. De deelname aan dergelijke w edstrijd
is vrijw illig. Om de w edstrijd te laten doorgaan verzamelt en slaat C&A de namen en contactgegevens van de deelnemers op en
gebruikt deze informatie om contact op te nemen met de w innaar. De w ettelijke basis voor het verw erken van de ze gegevens is uw
deelneming aan de loterij (artikel 6 I (a) AVG) en de aanvaarding van de respectieve algemene voorw aarden. We zullen uw
persoonsgegevens verw ijderen zodra deze niet langer nodig zijn voor het bovenstaande doel, en uiterlijk 2 maanden na het einde
van de w edstrijd.
5. Rechten van de betrokkene
U hebt als betrokkene recht op informatie ten aanzien van C&A krachtens art. 15 AVG, het recht op correctie krachtens art. 16 AVG,
het recht op vergeten krachtens art. 17 AVG en het recht op beperking van verw erking krachtens art. 18 AVG. Bovendien hebt u
krachtens art. 20 AVG recht op draagbaarheid van uw gegevens (toegang tot gegevens in een machine -leesbaar formaat) voor
gegevens die zijn opgeslagen ingevolge uw toestemming.
De betrokkene kan bezw aar maken tegen de verw erking van persoonsgegevens in strijd met de AVG (art. 77 AVG) bij de
toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van zijn of haar w oonplaats, w erkplek of plaats van vermeende inbreuk. De contactg egevens
van de verantw oordelijke instantie voor de hierboven genoemde C&A-entiteit als verw erkingsverantw oordelijk is:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Inform ationsfreiheit Nordrhein -Westfalen
Kavalleriestr. 2-4 in 40213 Düsseldorf, Deutschland / Tel .: +49 211 384240 / E-m ail: poststelle@ldi.nrw.de
U hebt het recht om bezw aar te maken krachtens art. 21 AVG en u kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Dit geldt ook vo or
toestemmingen die al vóór de inw erkingtreding van de AVG w erden verleend. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed
op de w ettigheid van de verw erking voor de intrekking.
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Voor zover uw gegevens w orden verw erkt ingevolge rechtmatig belang, zoals hieronder vermeld, hebt u op elk moment het recht o m
bezw aar te maken tegen de verw erking van uw persoonsgegevens, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. C&A
zal de persoonsgegevens op deze grond niet langer verw erken tenzij w e klaarblijkelijk rechtmatige redenen voor de verw erking
hebben die voorgaan op uw belangen en/of rechten en vrijheden, of voor de uitoefening van of verdediging tegen juridische claims .
De opslag of verw erking op andere gronden w ordt ook niet beïnvloed door uw bezw aar.
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