Privacy Statement https://www.uebenelux.com
10XCREW wordt door Logitech Benelux B.V. ingezet voor de verwerking en uitvoering van diverse
campagnes en actie, oa via https://www.uebenelux.com. Logitech Benelux B.V. heeft hiervoor een
verwerkersovereenkomst met 10XCREW afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
10XCREW gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. De persoonsgegevens worden zo zorgvuldig
mogelijk behandeld of beveiligd.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
10XCREW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mail adres
Aankoop informatie
IP adres
Gegevens over activiteit op onze website
Surfgedrag
Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
logitech@mconomy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•

Verzenden van informatie betrekkende de activiteiten op het platform
Verzenden van een nieuwsbrief
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
U te informeren over wijzigingen van diensten en producten van Logitech
Om goederen en diensten bij u af te leveren

•

10XCREW analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
10XCREW neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van 10XCREW tussen zit).
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
10XCREW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.
•
•
•

Identificatiegegevens: tenminste 5 jaar na einde overeenkomst
Locatiegegevens: tot 1 jaar na einde overeenkomst
Website statistieken en gedragsgegevens: 26 maanden

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
10XCREW verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. 10XCREW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
COOKIES
10XCREW gebruikt op https://www.logitech-benelux.com enkel functionele cookies. Cookies zijn
tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de
website bezoekt. 10XCREW gebruikt cookies met een puur functionele functionaliteit. Deze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt. Er worden geen cookies opgeslagen tijdens en na uw
bezoek. Daarnaast kunt u ook zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat.
SOCIAL MEDIA BUTTONS
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social
media netwerken Linkedin, Facebook en Google+. Indien u op deze knoppen klikt worden de
persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de
privacyverklaringen van LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ om te zien hoe deze netwerken met
uw persoonsgegevens omgaan.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om 10XCREW een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering
of afscherming van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier
weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken
uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Vragen over deze
privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van
uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: info@10XCREW.com of per post
aan:

10XCREW
Frederiklaan 10E
5616NH Eindhoven
10XCREW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. 10XCREW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@10XCREW.com.

