
Privacyverklaring bij de ' WEDSTRIJD – Pasen 2023 ' 

 

§ 1 Informatie  

(1) Graag informeren we (hierna ook 'organisator' of 'Schleich') over de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van uw deelname aan deze wedstrijd. Persoonsgegevens zijn alle 
gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag. 
Deze privacyverklaring is van toepassing op deelname aan de ' WEDSTRIJD – Pasen 2023' van de 
organisator. Voor andere optredens, producten of diensten van Schleich kan afwijkende 
gegevensbeschermingsinformatie, die in het kader van de betreffende aanwezigheid wordt verstrekt, 
van toepassing zijn. 

(2) Verantwoordelijke cf. Art. 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met 
betrekking tot deze wedstrijd is 

Schleich GmbH 
Am Limes 69 
73527 Schwäbisch Gmünd 
Duitsland: 
T: +49 (0) 7171 8001 0 
schleich@schleich-s.com 
www.schleich-s.com 
 
Meer contactinformatie vindt u op de identificatie van onze website (colofon). 

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op het hierboven vermelde postadres 
met de toevoeging "De functionaris voor gegevensbescherming" en via e-mail op 
datenschutz@schleich-s.com. 

(3) Voor deelname aan de wedstrijd is de verwerking van persoonsgegevens vereist. De organisator zal 
de gegevens van de deelnemer en de overige persoonsgegevens alleen in het kader van de wettelijke 
bepalingen van de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU 
verwerken. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 I S. 1 sub b) AVG voor het organiseren van de 
wedstrijd. Elke deelnemer heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken volgens art. 21 AVG evenals het 
recht op informatie, correctie of verwijdering, beperking van de verwerking en het recht op 
overdraagbaarheid van gegevens. Elke gebruiker heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen 
bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van zijn/haar 
persoonsgegevens door de organisator. De persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is 
voor de uitvoering. 

(4) Als u in het kader van uw deelname aan de wedstrijd toestemming voor een verder gebruik van 
persoonsgegevens voor reclamedoeleinden hebt gegeven, bijvoorbeeld als u zich hebt geabonneerd 
op een nieuwsbrief, dan worden de hiervoor benodigde contactgegevens in onze reclamedatabase 
opgeslagen en tot uw herroeping gebruikt voor het opnemen van contact in het kader van de betreffende 
toestemming. 

(5) De in het kader van de deelname verwerkte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de 
uitvoering van de wedstrijd. Het gebruik voor reclamedoeleinden en marktonderzoek zal in 
overeenstemming met de wettelijke bepalingen alleen na afzonderlijke toestemming van de betrokkene 
plaatsvinden. Voor het overige gelden de bepalingen van onze privacyverklaring, beschikbaar op 
www.schleich-s.com/rechtliches/datenschutz/. 

 

§ 2 Uw rechten 

(1) U hebt ten aanzien van ons de volgende wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: 

-  recht op informatie, 
-  recht op rectificatie of verwijdering, 
-  recht op beperking van de verwerking, 
-  recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, 
-  recht op overdraagbaarheid van gegevens. 

(2) U hebt voorts het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor 
gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. 



§ 3 Derden 

De organisator kan zich voor de verwerking van de gegevens van de deelnemers in het kader van de 
wedstrijd bedienen van externe dienstverleners, bijvoorbeeld technische dienstverleners voor de 
beschikbaarstelling van de opslagruimte voor internetpagina's en de functies ervan en bijv. een 
pakketdienst voor de bezorging van prijzen. Deze worden door de organisator zorgvuldig geselecteerd 
en ingeschakeld en zijn bij een gegevensverwerking in opdracht aan de instructies van de organisator 
gebonden. Voor zover deze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese 
Economische Ruimte (EER), zijn de eventuele extra vereiste voorwaarden cf. art. 44 f.f. AVG van 
toepassing. De persoonlijke gegevens die voor deelname aan de wedstrijd beschikbaar worden gesteld, 
worden conform de wettelijke voorschriften niet voor reclamedoeleinden aan derden doorgegeven. 

 

§ 4 Bezwaar tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens 

(1) Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde 
intrekken. Een dergelijke intrekking heeft een invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw 
persoonsgegevens nadat u uw toestemming aan ons hebt gegeven. 

(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging, kunt u 
bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval wanneer de verwerking in het bijzonder niet voor 
de uitvoering van een contract met u noodzakelijk is, wat door ons telkens bij de volgende beschrijving 
van de functies wordt weergegeven. Bij het indienen van een dergelijk bezwaar vragen we u om de 
redenen waarom we uw persoonsgegevens niet zoals door ons uitgevoerd mogen verwerken. In geval 
van een gegrond bezwaar controleren wij de situatie en zullen wij de gegevensverwerking stopzetten of 
aanpassen of u onze dwingende gerechtvaardigde redenen voor verdere verwerking aantonen. 

 

Mocht u nog vragen hebben over gegevensbescherming, neem dan gerust contact met ons op via onze 
hierboven vermelde contactgegevens. Wij wijzen er daarom op dat absolute vertrouwelijkheid van via 
het internet overgedragen informatie in principe om technische redenen niet kan worden gegarandeerd. 
Daarom adviseren wij voor vertrouwelijke informatie een andere overdrachtsmethode in overleg met 
ons. 

 


