Privacybeleid
Time Travel Promotion LP met maatschappelijke zetel te 85 Great Portland Street, First Floor, London, W1W 7LT, UK (hierna de "
Eigenaar "), eigenaar van deze website (hierna de " Site "), als eigenaar van de behandeling van de persoonlijke gegevens van
gebruikers die browsen en deelnemen aan het initiatief op de Site (hierna de " Gebruikers ") geeft hieronder de privacy-informatie
overeenkomstig art. 13 van EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 (hierna de " verordening ") en art. 13 van de Wet op de
gegevensbescherming 2018 (hierna, samen met de verordening, " Toepasselijk recht ").
De Eigenaar, gevestigd buiten de Europese Unie, die een dienst aanbiedt aan personen die in de Europese Unie wonen, verwerkt de
persoonsgegevens van gebruikers die browsen en deelnemen aan het initiatief op de Site overeenkomstig art. 3, par. 2 lett . a) van de
verordening.
Het initiatief is gereserveerd voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Daarom verzamelt de gegevensbeheerder
geen persoonsgegevens met betrekking tot personen onder de 18 jaar. Op verzoek van de gebruikers zal de gegevensbeheerder
onmiddellijk alle onvrijwillig verzamelde persoonsgegevens met betrekking tot personen onder de 18 jaar annuleren.
De Eigenaar houdt zoveel mogelijk rekening met het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens van haar Gebruikers.
Voor alle informatie met betrekking tot deze privacyverklaring kunnen Gebruikers op elk moment contact opnemen met de
Eigenaar via de volgende methoden:


Door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen naar de statutaire zetel van de verwerkingsverantwoordelijke (85
Great Portland Street, First Floor, London, W1W 7LT, UK)



Door een e-mailbericht te sturen naar: privacy@timetravelpromotion.com

De Verantwoordelijke voor de verwerking heeft de figuur van de functionaris voor gegevensbescherming (RPD of DPO) niet
geïdentificeerd, aangezien hij niet onderworpen is aan de aanwijzingsplicht van art. 37 van de verordening.
De Verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd buiten de Europese Unie, heeft overeenkomstig art . 27 van de verordening, het bedrijf
Smart Impex LP naar de e-mail info@smartimpexmedia.com
1. Doel van de behandeling
De persoonsgegevens van gebruikers worden rechtmatig verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig art. 6 van de
Verordening voor de volgende verwerkingsdoeleinden:
a.

Contractuele verplichtingen en levering van de dienst : om de regulering van het prijsevenement uit te voeren, die door
de Gebruiker tijdens de registratie wordt aanvaard; voldoen aan specifieke gebruikersverzoeken. De gegevens van de
Gebruiker die door de Verwerkingsverantwoordelijke worden verzameld met het oog op mogelijke deelname omvatten:
naam, achternaam, geboortedatum, adres, huisnummer, stad, postcode, e-mail, telefoonnummer, evenals alle persoonlijke
informatie van de ' Gebruiker eventueel en vrijwillig verstrekt. Tenzij de Gebruiker de Eigenaar een specifieke en optionele
toestemming geeft voor de verwerking van zijn gegevens voor marketingdoeleinden of voor het communiceren van gegevens
aan de Partners van de Eigenaar overeenkomstig paragraaf 2 hieronder, zullen de bovenstaande gegevens door de Eigenaar
worden gebruikt voor het exclusieve doel om de identiteit van de Gebruiker vast te stellen (ook door het e-mailadres te
valideren), om zo mogelijke oplichting of misbruik te voorkomen en om alleen om serviceredenen contact op te nemen met
de Gebruiker (bijv. het beheren van elke deelname van de Gebruiker aan het prijsevenement, het melden van eventuele
winsten en het beheren de fase van toekenning en overhandiging van prijzen; contact opnemen met de Gebruiker voor het
verkrijgen van aanvullende gegevens en informatie - zoals een kopie van het identiteitsbewijs - eventueel aangevraagd door de
notaris en door de ambtenaar van de Kamer van Koophandel die verantwoordelijk is voor de prijsvragen, om hun identiteit
te achterhalen en oplichting en misbruik te voorkomen; dringende mededelingen per telefoon te doen in fase d opname en
gebruik van prijzen). Onverminderd het elders in deze privacyverklaring bepaalde, zal Verwerkingsverantwoordelijke in geen
geval de persoonsgegevens van Gebruikers toegankelijk maken voor andere Gebruikers en/of derden;

b.

Administratief-boekhoudkundige doeleinden : dwz het uitvoeren van activiteiten van organisatorische , administratieve,
financiële en boekhoudkundige aard, zoals interne organisatorische activiteiten en functionele activiteiten voor het nakomen
van contractuele en precontractuele verplichtingen;

c.

Wettelijke verplichtingen : of om te voldoen aan verplichtingen die zijn vastgelegd door de wet, een verordening of door
Europese wetgeving (bijv. wetgeving inzake belastingaangelegenheden; wetgeving over prijsevenementen - presidentieel
besluit 430/2001).

Het verstrekken van persoonsgegevens voor de hierboven aangegeven verwerkingsdoeleinden is optioneel maar noodzakelijk,
aangezien het niet verstrekken ervan het voor de Gebruiker onmogelijk maakt om gebruik te maken van de diensten aangeboden door
de Verwerkingsverantwoordelijke en om deel te nemen aan het prijsevenement.

De persoonsgegevens die nodig zijn voor het nastreven van de verwerkingsdoeleinden beschreven in dit lid 1 worden aangegeven met
een asterisk binnen het initiatiefregistratieformulier.

2. Verdere verwerkingsdoeleinden
2.1. Marketing (versturen van reclamemateriaal, directe verkoop en commerciële communicatie)
Met de vrije en optionele toestemming van de Gebruiker kunnen sommige persoonlijke gegevens van de Gebruiker (naam,
voornaam, geboortedatum, adres, huisnummer, stad, postcode, e-mail, telefoonnummer ) ook door de Verwerkingsverantwoordelijke
worden verwerkt voor marketingdoeleinden (versturen van reclamemateriaal, directe verkoop en commerciële communicatie), of zodat
de Verantwoordelijke voor de verwerking contact kan opnemen met de Gebruiker per post, e-mail, telefoon (vast en/of mobiel, met
automatisch bellen of bellen met en/of zonder tussenkomst van een operator) en/of SMS en/of andere berichtensystemen, om de
Gebruiker de aankoop van producten en/of diensten aangeboden door de Eigenaar en/of door derde bedrijven aan te bieden,
aanbiedingen, acties en commerciële kansen te presenteren .
Bij gebrek aan toestemming wordt de mogelijkheid om zich voor het initiatief te registreren op geen enkele manier beïnvloed.
In geval van toestemming kan de Gebruiker deze op elk moment intrekken door een verzoek in te dienen bij de
Verwerkingsverantwoordelijke op de manier die wordt aangegeven in de volgende paragraaf "Rechten van de betrokken partijen " .
De Gebruiker kan zich ook gemakkelijk verzetten tegen de verdere verzending van promotionele communicatie via e-mail door te
klikken op de juiste link voor het intrekken van de toestemming, die aanwezig is in elke promotionele e-mail. Als de Gebruiker van
plan is zijn toestemming voor het verzenden van promotionele communicatie per telefoon in te trekken, terwijl hij promotionele
communicatie per e-mail blijft ontvangen, of vice versa, stuur dan een verzoek naar de Data Controller op de manier zoals aangegeven
in de volgende paragraaf "Rechten van geïnteresseerd " .
De verantwoordelijke voor de verwerking informeert dat, na de uitoefening van het recht om bezwaar te maken tegen het verzenden
van promotionele communicatie via e-mail, het mogelijk is dat om technische en operationele redenen (bijv. vorming van contactlijsten
die al zijn ingevuld kort voor ontvangst door de houder van het oppositieverzoek) blijft de Gebruiker enkele andere promotionele
berichten ontvangen. Als de Gebruiker promotionele berichten blijft ontvangen nadat 24 uur zijn verstreken na het uitoefenen van het
recht om bezwaar te maken, meld het probleem dan aan de Eigenaar via de contactpersonen vermeld in de volgende paragraaf
"Rechten van de belanghebbende partijen " .
2.2. Mededeling van gegevens aan de Partners van de Eigenaar
Met de vrije en facultatieve toestemming van de Gebruiker worden de persoonlijke gegevens van de Gebruiker (naam, achternaam,
geboortedatum, adres, huisnummer, stad, postcode, e-mail, telefoonnummer) meegedeeld van de Eigenaar tot de volgende categorieën
van externe bedrijven:
( i ) bedrijven voor vaste en mobiele telefoons;
(ii) bedrijven actief in de uitgeverswereld ( gedrukt papier, internet, televisie en nieuwe media); (iii) bedrijven die actief zijn in de sector
van elektronische handel in producten en diensten;
(iv) bedrijven die actief zijn in de energiesector; (v) bedrijven die actief zijn in de reis- en vrijetijdssector; (vi) bedrijven die betrokken
zijn bij professionele en/of educatieve training; (vii) reclamebureaus, mediacentra en contactcentra ; (viii) ) bedrijven actief in de
voedingssector; (ix) ngo's en ONLUS; (x) bedrijven die actief zijn in de financiële en verzekeringssector (xi) bedrijven die actief zijn in
de marketing- en webcommunicatiesector.
(gezamenlijk de “ Partners van de eigenaar ").
Deze categorieën omvatten externe bedrijven die hebben verzocht om expliciet te worden aangeduid als Partners van de
websites/domeinen van de Eigenaar.
De Partners van de Eigenaar zullen, als onafhankelijke gegevensbeheerders, de persoonsgegevens van de Gebruiker verwerken voor
hun eigen marketingdoeleinden (directe verkoop, verzenden van reclamemateriaal en commerciële communicatie), en kunnen contact
opnemen met de Gebruiker per post, e-mail, telefoon (vast en/of mobiel, met geautomatiseerde oproep of
oproepcommunicatiesystemen met en/of zonder tussenkomst van een operator) en/of SMS en/of MMS om de Gebruiker de aankoop
van producten en/of diensten aangeboden door dezelfde categorieën van derde bedrijven aan te bieden en/of door andere bedrijven
en het presenteren van aanbiedingen, acties en commerciële kansen aan de Gebruiker. Zodra de overdracht heeft plaatsgevonden, is
het de verantwoordelijkheid van de Partner van de Eigenaar (behalve in de gevallen waarin de Partner is opgenomen in de

bovenstaande lijst en daar al zijn eigen informatie beschikbaar heeft gesteld), om Gebruikers overeenkomstig art. 14 c. 3 van de
verordening,
alle
informatie
vereist
door
dezelfde
art.
14
van
de
verordening.
Bij gebrek aan toestemming wordt de mogelijkheid om zich voor het Initiatief te registreren op geen enkele manier aangetast.
In geval van toestemming kan de Gebruiker deze op elk moment intrekken door een verzoek in te dienen bij de
Verwerkingsverantwoordelijke op de manier die wordt aangegeven in de volgende paragraaf "Rechten van de betrokken partijen " .
Bovendien is het mogelijk om analytisch te selecteren voor welke Partners u toestemming wilt geven voor de overdracht van
uw persoonlijke gegevens bij registratie voor de wedstrijd.
De Eigenaar informeert dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker zullen worden verwerkt door de Partners van de Eigenaar als
onafhankelijke gegevensbeheerders , op basis van de specifieke informatie die door de Partners van de Eigenaar aan Gebruikers zal
worden verstrekt. Alle verzoeken om geen commerciële communicatie meer te ontvangen van de Partners van de
Verwerkingsverantwoordelijke, aan wie de gegevens al door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn meegedeeld, moeten daarom
rechtstreeks aan hen worden gericht.
4. Juridische grondslagen van de behandeling
Contractuele verplichtingen en levering van de Dienst (zoals beschreven in par. 1, letter a)): de wettelijke basis bestaat in de art. 6,
lid 1, lett . b) van de verordening, dwz de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is
of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van hem zijn genomen.
Administratief-boekhoudkundige doeleinden (zoals beschreven in het vorige lid 1, letter b): de wettelijke basis bestaat uit art. 6, lid
1, lett . b) van de Verordening, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract en/of voor de uitvoering
van precontractuele maatregelen die op verzoek van de Gebruiker zijn genomen.
verplichtingen (zoals beschreven in het vorige lid 1, letter c): de wettelijke basis bestaat in de art. 6, lid 1, lett . c) van de verordening,
aangezien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is
onderworpen.
Verdere verwerkingsdoeleinden : voor de verwerking met betrekking tot marketingactiviteiten en de overdracht van gegevens aan
externe partners van de gegevensbeheerder (zoals beschreven in de vorige par. 2.1 en 2.2), bestaat de wettelijke basis in de art. 6, lid 1,
lett . a) van de Verordening, of het verlenen door de betrokkene van toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor
een of meer specifieke doeleinden. Om deze reden vraagt de Verwerkingsverantwoordelijke de Gebruiker om een specifieke vrije en
facultatieve toestemming om dit verwerkingsdoel na te streven.
5. Verwerkingsmethoden en bewaartermijnen van gegevens
De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens van gebruikers verwerken met behulp van manuele en IT-tools, met logica
die strikt verband houdt met de doeleinden zelf en in ieder geval om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen.
De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
primaire doeleinden die verband houden met de deelname van de gebruiker aan de wedstrijd en die worden geïllustreerd in paragraaf 1
hierboven, of in ieder geval voor de tijd die nodig is voor de burgerrechtelijke bescherming van de belangen van zowel Gebruikers als
van de Eigenaar.
In het geval waarnaar wordt verwezen in paragraaf 2 hierboven, worden de persoonsgegevens van de Gebruikers bewaard gedurende
de tijd die strikt noodzakelijk is om de daarin beschreven doeleinden uit te voeren en in ieder geval totdat de Gebruiker zijn
toestemming intrekt. In het geval waarnaar wordt verwezen in paragraaf 2.1 hierboven, zullen de persoonsgegevens van de Gebruikers
in het bijzonder door de Verwerkingsverantwoordelijke worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de daarin
beschreven doeleinden uit te voeren en in ieder geval niet langer dan, respectievelijk, zesendertig (36) maanden vanaf het moment van
verzameling en/of ontvangst van dergelijke gegevens. In het geval waarnaar wordt verwezen in paragraaf 2.2 hierboven, kan de
Gebruiker de bewaartermijn van gegevens door de Partners vinden in de door laatstgenoemde verstrekte informatie .
6. Reikwijdte van communicatie en verspreiding van gegevens
De persoonsgegevens van gebruikers kunnen buiten de Europese Unie worden overgedragen en in dit geval de eigenaar zij zorgt
ervoor dat de overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de Toepasselijke Regelgeving en in het bijzonder in overeenstemming
met de artikelen 45 (Overdracht op basis van een adequaatheidsbesluit) en 46 (Overdracht onder voorbehoud van voldoende
waarborgen) van de Regeling. Met name met betrekking tot de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd door de
verwerkingsverantwoordelijke die buiten de Unie actief is, moet worden opgemerkt dat het hier gaat om een doorgifte die wordt
uitgevoerd op basis van een adequaatheidsbesluit, op basis van de "Uitvoeringsverordening (EU ) 2021/1772 van de Commissie

van 28 juni 2021 overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
passende bescherming van persoonsgegevens in het Verenigd Koninkrijk".
De werknemers en/of medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke die belast is met het beheer van het Initiatief, kunnen kennis
krijgen van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Deze personen, die daartoe door de verwerkingsverantwoordelijke zijn
geïnstrueerd overeenkomstig artikel 29 van de verordening, zullen de gegevens van de gebruiker uitsluitend verwerken voor de
doeleinden die in deze informatie worden vermeld en in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving.
De persoonsgegevens van Gebruikers kunnen ook worden bekendgemaakt aan derden die persoonsgegevens kunnen verwerken
namens de Verwerkingsverantwoordelijke als "Gegevensverwerkers " , zoals bijvoorbeeld IT- en logistieke dienstverleners die
functioneel zijn voor de activiteiten van het Initiatief, outsourcing of cloud computing dienstverleners , professionals en consultants.
Gebruikers hebben het recht om een lijst te verkrijgen van alle gegevensverwerkers die door de gegevensbeheerder zijn aangesteld,
door een verzoek in te dienen bij de gegevensbeheerder op de manier die wordt aangegeven in de volgende paragraaf "Rechten van de
betrokken partijen".
Bovendien kunnen de persoonsgegevens van de Gebruikers door de Verwerkingsverantwoordelijke worden meegedeeld, voor zover
dit nodig is om contractuele verplichtingen uit te voeren en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, aan onafhankelijke
derde verwerkingsverantwoordelijken, zoals notarissen en ambtenaren van de Kamer van Koophandel. verantwoordelijk voor de
identificatie van de winnaars van de wedstrijd, het Ministerie van Economische Ontwikkeling, evenals de derde partijen die worden
vermeld in het reglement van de wedstrijd, aan wie de gegevens noodzakelijkerwijs moeten worden meegedeeld om de Gebruiker in
staat te stellen te profiteren van gewonnen prijzen .

7. Rechten van belanghebbenden
Gebruikers kunnen de rechten uitoefenen die hen worden gegarandeerd door de toepasselijke regelgeving door op de volgende
manieren contact op te nemen met de Eigenaar:


Door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen naar de statutaire zetel van de verwerkingsverantwoordelijke (85
Great Portland Street, First Floor, London, W1W 7LT, UK)



Door een e-mailbericht te sturen naar: privacy@timetravelpromotion.com

De Verantwoordelijke voor de verwerking heeft de figuur van de functionaris voor gegevensbescherming (RPD of DPO) niet
geïdentificeerd, aangezien hij niet onderworpen is aan de aanwijzingsplicht van art. 37 van de verordening.
De Verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd buiten de Europese Unie, heeft overeenkomstig art . 27 van de verordening, het bedrijf
Smart Impex LP 16 inns Court, Wine Tavern Street, Dublin.
Overeenkomstig de Toepasselijke Regelgeving informeert de Verwerkingsverantwoordelijke dat Gebruikers het recht hebben om
indicatie te verkrijgen ( i ) van de herkomst van persoonsgegevens; (ii) de doeleinden en methoden van verwerking; (iii) van de
toegepaste logica bij behandelingen met behulp van elektronische instrumenten; (iv) van de identificatiegegevens van de eigenaar en
beheerders; (v) van de onderwerpen of categorieën van onderwerpen aan wie de persoonlijke gegevens kunnen worden meegedeeld of
die er als managers of agenten over kunnen leren.
Bovendien hebben gebruikers het recht om het volgende te verkrijgen:
een) toegang , actualisering , rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens;
b) de annulering , omzetting in anonieme vorm of afscherming van onrechtmatig verwerkte gegevens, met inbegrip van gegevens
waarvan de bewaring niet nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens zijn verwerkt;
c) de verklaring dat de handelingen bedoeld in de letters a) en b) onder de aandacht zijn gebracht, ook wat betreft hun inhoud, van
degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, behalve in het geval dat deze uitvoering is onmogelijk blijkt of gepaard gaat
met het gebruik van middelen die duidelijk niet in verhouding staan tot het beschermde recht.
Verder hebben gebruikers:
a) het recht om de toestemming op elk moment in te trekken, als de behandeling op hun toestemming is gebaseerd;
b) waar mogelijk, het recht op dataportabiliteit (recht om alle persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben te ontvangen in
een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat), het recht op beperking van de
verwerking van persoonsgegevens en het recht om te wissen (“recht om vergeten te worden”);
c) het recht om bezwaar te maken :
i ) geheel of gedeeltelijk, om legitieme redenen, voor de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben,
zelfs als deze relevant zijn voor het doel van de verzameling;

ii) geheel of gedeeltelijk, op de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben met het oog op het
verzenden van reclamemateriaal of directe verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie;
iii) indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, op enig moment, de verwerking van hun
gegevens voor dit doel, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
d) als zij van mening zijn dat de verwerking die hen aanbelangt in strijd is met de Verordening, het recht om een klacht in te dienen
bij een toezichthoudende autoriteit (in de lidstaat waar zij gewoonlijk verblijven, in die waar zij werken of in die waar de vermeende
schending heeft plaatsgevonden) .
________________________________________________________________________________________________
De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor het updaten van alle links die in deze Informatie kunnen worden bekeken, dus wanneer een
link niet functioneel en/of bijgewerkt is, erkennen en accepteren Gebruikers dat ze altijd moeten verwijzen naar het document en/of
gedeelte van de websites waarnaar wordt verwezen via deze link.

