PRIVACY STATEMENT
Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden – voor de contactadministratie en de organisatie van Opel-gerelateerde
evenementen – verwerkt door Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main,
Duitsland.
De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6 (1) b) van de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).
Als beheerder verwerken we uw persoonlijke gegevens als volgt:
Gegevens verplichte gegevens zijn gemarkeerd
met *

Doel(en)

1. Contactgegevens: aanspreektitel*, voornaam*,
achternaam*, bedrijfsnaam*, e-mailadres*,
mobiele nummer*, zakelijk adres,
telefoonnummer, geboortedatum, Frequent
Flyer-kaartnummer, specificaties persbericht,
registratiegegevens*

Aanmelding en registratie voor Opel-gerelateerde
evenementen, administratie contactgegevens en
organisatie van evenementen

De gegevens gemarkeerd met * in de bovenstaande lijst zijn verplicht en noodzakelijk voor een complete
aanmelding en registratie voor een evenement. Daarom bent u verplicht deze gegevens te leveren. Als u
deze gegevens niet levert, kunnen wij uw verzoek voor het deelnemen aan een door of namens ons
georganiseerd evenement niet inwilligen en/of kunnen wij niet voldoen aan uw verzoek om informatie.
Gegevens worden na het lopende jaar nog tien jaar bewaard.
Ontvangers
We delen uw persoonlijke gegevens voor de hieronder genoemde doelen met de volgende ontvangers:
Gegevens

Doel(en)

Ontvanger(s)

Contactgegevens:
aanspreektitel*,
voornaam*,
achternaam*,
bedrijfsnaam*,

Registratie voor
Opel-gerelateerde
evenementen,
administratie
contactgegevens en
organisatie van
evenementen

We delen uw persoonlijke gegevens met de desbetreffende
betrokken processors (i.e. IT-dienstverleners) voor de
administratie voor genoemde doelen.

e-mailadres*, mob.
nummer*, zakelijk
adres, tel. nr,
geboortedatum,
Frequent Flyerkaartnummer,
specificaties
persbericht,
registratiegegevens*

Wij delen uw persoonlijke gegevens met name met de
volgende dienstverleners:
Event Optimization UG,
Dora-Scherf-Straße 30,
D-55130 Mainz
event live solutions! KG,
Bertha-von-Suttner-Weg 17,
D-50374 Erftstadt
Onze dienstverlener Salce Colada is gevestigd in
Zwitserland, dus buiten de Europese Economische Ruimte
(European Economic Area – EEA) en in een land zonder
toereikende gegevensbescherming. Er ligt een
toereikendheidsbesluit van de Europese Commissie voor
Zwitserland.

Uw rechten
Als eigenaar van de gegevens heeft u toegang tot de door ons verwerkte gegevens en heeft u het recht ze
te wijzigen, te verwijderen (het recht om vergeten te worden), de verwerking ervan te beperken, de gegevens
mee te nemen, te verbieden persoonlijke gegevens over u te verwerken. Deze rechten zijn gebaseerd op
artikel 6 (1) e) of f) van de AVG/GDPR, of – wanneer uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor direct
marketing – op basis van toepasselijke wetten.
Wij wijzen u erop dat uw hierboven genoemde rechten wettelijk beperkt zijn en wij in bepaalde situaties
slechts onder bepaalde voorwaarden verplicht zijn daaraan te voldoen.
Als u een beroep doet op uw bovengenoemde rechten, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via
Opel.database@opel.com
Wij kunnen als verantwoordelijke beheerder te allen tijde uw persoonlijke gegevens bijwerken (bijvoorbeeld
in het geval van een adreswijziging). Geeft u die daarom per e-mail door aan Opel.database@opel.com
Om gebruik te maken van de mogelijkheid een klacht in te dienen (op grond van artikel 77 AVG/GDPR), kunt
u contact opnemen met Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Postbox 31 63, 65021 Wiesbaden of
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden. E-mailadres: poststelle@datenschutz.hessen.de; website:
http://www.datenschutz.hessen.de
Contact met ons
Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Duitsland. Telefoon: +49 (0)6142 911 9800, e-mail: kontakt@opel-infoservice.de,
Managing Board: Michael Lohscheller (voorzitter), Frédéric Brunet, Xavier Duchemin, Ralph Wangemann
and Christian Müller
Eventuele privacy-gerelateerde verzoeken kunt u e-mailen naar Opel.database@opel.com
Post: Opel Automobile GmbH, Datenschutzbeauftragter, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main,
Duitsland.
E-mail: Datenschutz@opel.com

