1. De identiteit en contactgegevens van de leverancier van producten en/of diensten en de
contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Identiteits- en contactgegevens van de leverancier van producten en/of diensten (hierna in dit
privacybeleid ook aangeduid als de “leverancier van producten en/of diensten” of
“gegevensbeheerder”):

Koninklijk eten

Adres: Tjalkstraat 11b, Raalte 8201HG, Nederland

Openbare telefoon: +31 572 367 479

Bedrijfsregistratienummer: N / A

Btw-identificatienummer: N / A

Functionaris voor gegevensbescherming: N / A

1.1. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (“FG”) zijn te vinden op de
website barbequemaster.nl, zolang een dergelijke functionaris voor gegevensbescherming is (moet)
worden aangesteld.

2. Doel (en gerelateerde rechtsgrond) van de verwerking(en)

2.1. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens die u (hierna ook "u" of de
"klant" of de "betrokkene" genoemd in deze gegevensbeschermingsverklaring) als klant (bijv.
voornaam, achternaam, (aflever)adres , telefoonnummer, e-mailadres) bij het bestellen van
producten en/of diensten via de applicatie van de aanbieder (in deze privacyverklaring ook wel de
“applicatie” of de “oplossing” genoemd), en die de aanbieder aan de gegevens heeft medegedeeld
verwerkingsverantwoordelijke, voor alle stappen die nodig zijn voor het sluiten van een contract met
de klant (naar aanleiding van een verzoek van de klant in deze zin bij het gebruik van de applicatie)
en om het contract met de klant te kunnen afhandelen (het “contract / overeenkomst").

2.2. Uw elektronische contactgegevens die worden verstrekt in verband met de verkoop van een
product of dienst kunnen worden gebruikt voor direct marketing (ongevraagde berichten) met
betrekking tot soortgelijke producten of diensten. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken

door gebruik te maken van de afmeldlink die beschikbaar is voorafgaand aan uw bestelsessie of in de
voettekst van elk marketing-e-mailbericht dat we hebben ontvangen.

2.4. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande en voor de duidelijkheid,
kunnen uw (elektronische contactgegevens) gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke en/of
de leverancier van producten en/of diensten worden gebruikt om u directmarketingberichten
(ongevraagde berichten voor producten en diensten die niet vergelijkbaar zijn met die) waarvoor u
de persoonlijke gegevens hebt verstrekt) zolang u uw toestemming voor dit doel hebt gegeven. U
kunt uw toestemming op elk moment intrekken door naar de verstrekte link te gaan.

2.5. De verwerkingsverantwoordelijke bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens voor zover en
voor de duur voorzien door de toepasselijke wettelijke bepalingen.

2.6. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden
waarvoor u duidelijke toestemming heeft gegeven.

3. Rechtsgrondslag voor verwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, letters (b) en (c) en, met name in het geval
van direct marketing, brief (f) van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de
Raad van 27 april 2016 (in deze informatienota aangeduid als "Verordening" of "AVG"), te weten:

(b) De verwerking is noodzakelijk om een contract uit te voeren waarbij de betrokkene partij is of
om, op verzoek van de betrokkene, alvorens een contract aan te gaan, bepaalde stappen te
ondernemen;

(c) De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de
verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;

……………….

(f) De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van legitieme belangen die worden nagestreefd
door de gegevensbeheerder of door derden ... ".

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wettelijke bepalingen, kan de verwerking van
persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden worden uitgevoerd voor legitieme doeleinden,
rekening houdend met het feit dat er een relevante en passende relatie bestaat tussen de

betrokkene en de gegevensbeheerder. De legitieme belangen die door de
verwerkingsverantwoordelijke worden nagestreefd via directmarketingcommunicatie, zijn
voornamelijk het vermogen om de klant op de hoogte te houden van de activiteiten van de
verwerkingsverantwoordelijke.

4. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

4.1. uw gegevens verzenden naar verschillende ontvangers en naar verschillende (derde) landen,
ontvangers die de persoonsgegevens verwerken voor compatibele, gerelateerde en gecorreleerde
doeleinden om het contract uit te voeren dat u bent aangegaan met gegevensbeheerders, namelijk:
leveranciers, printserviceproviders, POS - Afwikkelingsoperators, Loyaliteitsprogramma-operators,
enz.
De volgende informatie wordt echter voor de volgende doeleinden aan de volgende categorieën
ontvangers doorgegeven:

4.2.1. Uw gegevens, namelijk: achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres
(indien van toepassing), samen met de gegevens van uw bestelling, elektronisch (met uitzondering
van de gegevens van de betaalkaart als u heeft gekozen voor een online betaling proces) (opnieuw)
wordt teruggestuurd naar de leveranciers van producten en/of diensten en naar jou via een emailserviceprovider, per e-mail, om de bestelling te verwerken en om je de relevante informatie
over de bevestiging of afwijzing van de bestelling of over de gemiste bestellingen en over de
bezorging van je bestelling.

4.2.2. Uw gegevens, namelijk: achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres
(indien van toepassing), samen met de gegevens van uw bestelling, elektronisch (met uitzondering
van de gegevens van de betaalkaart als u heeft gekozen voor een online betaling proces) wordt
(opnieuw) teruggestuurd naar de leveranciers van producten en/of diensten en naar u via een smsmessenger-operator, per sms om de bestelling te verwerken en om u de relevante informatie over
de bevestiging of afwijzing van de bestelling of over de gemiste bestellingen en over de bezorging
van je bestelling.

4.2.3. De persoonlijke gegevens worden ook verzonden om te worden opgeslagen door de providers
van gegevensopslag

5. Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen of een internationale organisatie

5.1. Een eventuele doorgifte of reeks van doorgiften van persoonsgegevens naar een derde land of
een internationale organisatie mag alleen plaatsvinden onder een van de volgende voorwaarden:

(a) de betrokkene heeft uitdrukkelijk ingestemd met de voorgestelde doorgifte na te zijn
geïnformeerd over de mogelijke risico's van dergelijke doorgiften aan de betrokkene wegens het
ontbreken van een adequaatheidsbesluit en adequate waarborgen;

(b) De doorgifte is noodzakelijk om een contract tussen de betrokkene en de voor de verwerking
verantwoordelijke uit te voeren of om precontractuele maatregelen te nemen die op verzoek van de
betrokkene zijn gestart;

(c) De doorgifte is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een contract dat is gesloten in het
belang van de betrokkene tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een andere
natuurlijke of rechtspersoon;

(d) de doorgifte is noodzakelijk om gewichtige redenen van algemeen belang;

(e) De overdracht is noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van
rechtsvorderingen;

(f) De doorgifte is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of andere personen te
beschermen als de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is toestemming te geven;

g) er is een adequaatheidsbesluit genomen op grond van de verordening;

h) het bestaan van adequate waarborgen, met inbegrip van bindende bedrijfsregels uit hoofde van
de verordening;

5.2. De volgende gegevens worden doorgegeven aan de volgende derde landen:

5.2.1. Achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres (indien van toepassing)
worden verzonden naar Sendgrid Inc, gevestigd in Denver Colorado, VS, om de bestelling te
verwerken en om u de relevante kennisgevingen met betrekking tot de bevestiging of afwijzing te
sturen van een bestelling of over gemiste bestellingen en de levering van uw bestelling.

5.2.2. Achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres (indien van toepassing)
worden verzonden naar Peaberry Software Inc. d / b / a Customer IO gevestigd in New York, VS, om
de bestelling te verwerken en om u de relevante mededelingen over de bevestiging of afwijzing van
de bestelling of over gemiste bestellingen en de bezorging van uw bestelling.

5.2.3. Achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres (indien van toepassing)
worden verzonden naar Twilio Inc., San Francisco, Californië-VS, om de bestelling te verwerken en
om u de relevante kennisgevingen met betrekking tot de bevestiging te sturen of afwijzing van een
bestelling of over gemiste bestellingen en de levering van uw bestelling.

5.2.4. Achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en afleveradres (indien van
toepassing), het IP-adres van waaruit de bestelling afkomstig is, worden naar Amazon.com Inc. uit
Oregon - VS gestuurd om te worden opgeslagen en / of het bestelproces te sturen en u de relevante
meldingen te sturen met betrekking tot de bevestiging of afwijzing van een bestelling of over
gemiste bestellingen en de levering van uw bestelling.

5.2.5 Als online betalen beschikbaar is en u ervoor kiest om van deze betalingsoptie gebruik te
maken, r Achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres (indien van
toepassing), het IP-adres waar de bestelling vandaan kwam, de naam van de kaarthouder, de
vervaldatum van de bankkaart, het nummer van de bankpas, de Cvv-code (indien nodig) aan Speedly
Inc., gevestigd in Durham, North Carolina, VS, om de bestelling te verwerken en u de relevante
meldingen te sturen met betrekking tot de bevestiging of afwijzing van een bestelling of over
gemiste bestellingen en de levering van uw bestelling.

5.2.6. Derde landen kunnen op elk moment, afhankelijk van het geval, door de
verwerkingsverantwoordelijke worden toegevoegd en/of verwijderd.

6. De termijn waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard / de criteria voor het bepalen van
deze termijn.

De persoonsgegevens worden 1 jaar bewaard, maar niet korter dan de termijn bepaald in de
toepasselijke wettelijke bepalingen.

De persoonsgegevens worden (hoofdzakelijk) opgeslagen om de overeenkomst uit te voeren alsook
voor fiscale en/of juridische doeleinden en daarnaast, in het bijzonder en zonder afbreuk te doen
aan de algemene geldigheid van het bovenstaande, het e-mailadres en telefoonnummer (afhankelijk
van op de zaak) worden gebruikt voor Saved voor direct marketing doeleinden.

7. Verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens en de mogelijke gevolgen van het niet
verstrekken van deze gegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens is contractueel verplicht.

De betrokkene is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken.

De weigering om (bepaalde) (persoons)gegevens te verstrekken leidt (als gevolg van het niet
voldoen aan de verplichting tot het verstrekken van de bijbehorende gegevens) ertoe dat de
applicatie (en/of bepaalde functies van de applicatie) niet volledig kan worden gebruikt en/of dat
het onmogelijk is om producten en/of diensten te bestellen en/of te kopen en/of af te halen en/of te
leveren, waarbij de verwerkingsverantwoordelijke gerechtigd is de bestelling niet uit te voeren.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande en voor de duidelijkheid:

i) Indien de gegevens over de plaats waar de producten moeten worden afgeleverd niet zijn
verstrekt, kunnen de producten niet worden afgeleverd;

ii) Als het e-mailadres niet is opgegeven, kunnen we u geen informatie sturen over de bevestiging of
afwijzing van de bestelling of over gemiste bestellingen en/of andere informatie met betrekking tot
uw bestelling en kan er geen communicatie met u plaatsvinden;

v) Als de voor- en achternaam niet zijn opgegeven, hebben we niet de minimale
identificatiegegevens om een geldige overeenkomst met u aan te gaan en wordt uw bestelling niet
verwerkt, dan kunnen we u geen informatie verstrekken om te bevestigen of de bestelling afwijzen
of over de Stuur gemiste bestellingen

vi) Als de IP-adressen niet worden verstrekt, kan er geen verder onderzoek worden uitgevoerd om te
bepalen wat er is gebeurd en of u het slachtoffer bent geworden van een frauduleus bestelproces
(bijvoorbeeld nepbestellingen, grappen of imitatie), zodat de bestelling niet geaccepteerd.

vii) Als het telefoonnummer niet wordt verstrekt, is het mogelijk dat de gegevensbeheerder niet
tijdig contact met u opneemt om ordergerelateerde verduidelijkingen of bevestigingen van het
afleveradres te ontvangen.

8. Recht van de betrokkene om informatie te verkrijgen

8.1. De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te
krijgen of zijn persoonsgegevens worden verwerkt en, zo ja, toegang te krijgen tot de
persoonsgegevens en de volgende informatie:

(a) doel van de verwerking;

(b) de categorieën van de betrokken persoonsgegevens;

c) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden
verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

(d) indien mogelijk, de geplande periode waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard of, indien
niet mogelijk, de criteria op basis waarvan deze termijn wordt bepaald;

(e) het bestaan van het recht om de voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken
persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen of de verwerking van persoonsgegevens met
betrekking tot de betrokkene te beperken, of bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

(f) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(g) Als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie
over hun bron;

(h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in de
verordening en, althans in deze gevallen, relevante logica, evenals de betekenis en de geplande
gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

8.2. Bij doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie heeft
de betrokkene het recht geïnformeerd te worden over de passende beschermingsmaatregelen in
verband met de doorgifte.

8.3. De verantwoordelijke verstrekt een kopie van de te verwerken persoonsgegevens. Voor verdere
kopieën die door de betrokkene worden aangevraagd, kan de verantwoordelijke voor de verwerking
een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten. Als de betrokkene
het verzoek elektronisch doet en niet anders verzoekt, wordt de informatie verstrekt in een
veelgebruikte elektronische vorm.

8.4. Het recht om een kopie te ontvangen op grond van paragraaf 8.3 doet geen afbreuk aan de
rechten en vrijheden van anderen.

9. Recht op rectificatie

De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk te verzoeken
onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben te corrigeren. Rekening houdend met de
doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te
laten aanvullen, onder meer door een aanvullende verklaring in te dienen.

10. Recht op gegevenswissing (Recht om te worden vergeten ’)

10.1. De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de verwijdering van
de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld te verkrijgen, en de
verwerkingsverantwoordelijke is verplicht de persoonsgegevens onmiddellijk te wissen als een van
de volgende redenen van toepassing is:

(een)

De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of
anderszins zijn verwerkt;
(B)

De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in als de verwerking is
gebaseerd op de toestemming van de betrokkene om persoonsgegevens te verwerken voor een of
meer specifieke doeleinden en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
(C)

De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking om redenen die verband houden met zijn
specifieke situatie in overeenstemming met de verordening, en er zijn geen dwingende legitieme
redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking voor
directmarketingdoeleinden en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
(D)

de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
(e)

De persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting in
het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;

(F)

De persoonsgegevens werden verzameld in verband met het aanbod van diensten van de
informatiemaatschappij voor een kind, in overeenstemming met de verordening.
10.2. Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens heeft gepubliceerd en verplicht is
om de persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met paragraaf 10.1, neemt de
verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de
implementatiekosten, passende maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de gegevens
te informeren verwerkingsverantwoordelijken die de betrokkene is, van deze verantwoordelijken
heeft verzocht om de links naar deze persoonsgegevens te verwijderen of te kopiëren of te
vermenigvuldigen.

10.3. Paragrafen 10.1 en 10.2 zijn niet van toepassing als verwerking vereist is:

(a) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

(b) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist krachtens het Unie- of
lidstaatrecht waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of om een taak van
algemeen belang uit te voeren of om het openbaar gezag uit te oefenen dat aan de voor de
verwerking verantwoordelijke is verleend;

(c) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid, in overeenstemming
met de verordening;

(d) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch
onderzoek of voor statistische doeleinden, in overeenstemming met de verordening, op voorwaarde
dat het in paragraaf 10.1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking
onmogelijk kan maken of ernstig aangetast; of

(e) noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;

11. Recht op beperking van de verwerking

11.1. De betrokkene heeft het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen van de
verwerkingsverantwoordelijke als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

(a) De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die de
verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;

(b) De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de
persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om het gebruik ervan te beperken;

(c) De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de
verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen
of te verdedigen;

(d) De betrokkene maakt overeenkomstig de verordening bezwaar tegen de verwerking om redenen
die verband houden met zijn specifieke situatie, totdat kan worden geverifieerd dat de legitieme
redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke voorrang hebben boven die van de
betrokkene.

11.2. Als de verwerking is beperkt in overeenstemming met paragraaf 11.1, worden deze
persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen verwerkt met toestemming van de
betrokkene, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of voor de
bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van
zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

11.3. Een betrokkene die een verwerkingsbeperking heeft gekregen in overeenstemming met
paragraaf 11.1, wordt door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd voordat de
verwerkingsbeperking wordt opgeheven.

12. Meldingsplicht correctie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke deelt elke correctie of verwijdering van persoonsgegevens of
beperking van de verwerking overeenkomstig paragraaf 9, paragraaf 10.1 en paragraaf 11 mee aan
elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn doorgegeven, tenzij dit onmogelijk blijkt of een
onevenredige inspanning vereist. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene over
deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

13. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

13.1. De betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan de
verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, algemeen
gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en heeft het recht om deze gegevens over te

dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke ongehinderd, zonder verhinderd te worden
door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens oorspronkelijk ter beschikking zijn gesteld,
waarbij:

(a) De verwerking is gebaseerd op toestemming of op een contract; en

(b) De verwerking is geautomatiseerd.

13.2 Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met
paragraaf 13.1, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene
verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, voor zover technisch haalbaar.

13.3. De uitoefening van het in lid 13.1 van dit artikel bedoelde recht laat artikel 17 onverlet. Dit
recht is niet van toepassing op verwerkingen die noodzakelijk zijn om een taak van algemeen belang
te vervullen of om het openbaar gezag uit te oefenen dat aan de verantwoordelijke voor de
verwerking is verleend.

13.4. Het recht om een kopie te ontvangen op grond van paragraaf 13.1 doet geen afbreuk aan de
rechten en vrijheden van anderen.

14. Recht van bezwaar

14.1. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om, om redenen die verband houden met zijn
specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of een derde partij voor de
legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of een derde partij, met inbegrip
van de oprichting van een profiel op basis van deze bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke
verwerkt de persoonsgegevens niet langer, met uitzondering van het geval waarin de
verwerkingsverantwoordelijke dwingende legitieme redenen voor de verwerking aantoont die
voorrang hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling,
uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

14.2. Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft de
betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens
voor dit doel, inclusief het aanmaken van profielen voor zover deze verband houden met dergelijke
directmarketing.

14.3. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden,
zullen de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt. In het geval dat de

betrokkene besluit om persoonsgegevens voor direct marketing afzonderlijk en zonder enige andere
handeling te verwerken, onder meer door het activeren van een acceptatieknop voor de verwerking
van persoonsgegevens met het oog op direct marketing, de meest recente persoonsgegevens
verstrekte gegevens zullen voor dit doeleinde worden verwerkt.

14.4. Uiterlijk bij de eerste melding aan de betrokkene worden de gegevens in de paragrafen 14.1 en
14.2. uitdrukkelijk onder de aandacht van de betrokkene gebracht en duidelijk en gescheiden van
andere informatie gepresenteerd.

14.5 In het kader het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande
Richtlijn 2002/58/EG kan de betrokkene zijn recht van bezwaar op geautomatiseerde wijze
uitoefenen, met behulp van technische specificaties.

14.6. Indien persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de verordening, voor
wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden, heeft de
betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens om
redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, tenzij de verwerking vereist is voor de
uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

15. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

15.1. De betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die
uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en die
rechtsgevolgen voor hem of haar heeft of hem op een vergelijkbare manier in aanzienlijke mate
treft.

15.2. Sectie 15.1. is niet van toepassing indien het besluit:

(a) noodzakelijk is om een contract tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke aan
te gaan of uit te voeren;

(b) is toegestaan krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking
verantwoordelijke onderworpen is en waarin ook passende maatregelen zijn vastgesteld om de
betrokkene te beschermen; of

(c) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

15.3 In de gevallen bedoeld in paragraaf 15.2 letters (a) en (c) neemt de voor de verwerking
verantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden van de betrokkene en hun
legitieme belangen te beschermen, in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst op de
onderdeel van de verwerkingsverantwoordelijke om de beslissing kenbaar te maken en aan te
vechten.

16. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

16.1. Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke herstelmaatregelen, heeft elke
betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in
de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, indien de
betrokkene is van mening dat de verwerking van hun persoonsgegevens in strijd is met de
verordening.

16.2. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager op de hoogte van
de voortgang en het resultaat van de klacht, inclusief de mogelijkheid van beroep op grond van
artikel 17.

17. Recht op een effectief rechtsmiddel tegen een toezichthoudende autoriteit

17.1. Onverminderd andere bestuursrechtelijke of buitengerechtelijke rechtsmiddelen, heeft iedere
natuurlijke of rechtspersoon recht op een effectief rechtsmiddel tegen een juridisch bindende
beslissing van een toezichthoudende autoriteit die hem aangaat.

17.2. Onverminderd andere administratieve of buitengerechtelijke rechtsmiddelen, heeft elke
betrokkene het recht om een effectief rechtsmiddel in te stellen indien de op grond van de
Verordening verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit een klacht niet in behandeling neemt of
de betrokkene niet binnen drie maanden van de voortgang of de resultaat van de klacht ingediend in
overeenstemming met artikel 16 geïnformeerd.

17.3. Een procedure tegen een toezichthoudende autoriteit wordt aanhangig gemaakt bij de
gerechten van de lidstaat waar de toezichthoudende autoriteit is gevestigd.

17.4. Indien een procedure wordt aangespannen tegen een besluit van een toezichthouder die is
voorafgegaan door een advies of een besluit van het college van bestuur in het kader van het
consistentiemechanisme, zendt de toezichthouder dit advies of besluit door aan de rechter.

18. Recht op een effectief rechtsmiddel tegen een gegevensbeheerder of verwerker

18.1. Onverminderd alle beschikbare administratieve of buitengerechtelijke rechtsmiddelen,
waaronder het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op grond van de
Verordening, heeft elke betrokkene het recht op een effectief rechtsmiddel indien hij van mening is
dat zijn rechten voortvloeiend uit de verwerking van zijn persoonsgegevens in strijd zijn met de
verordening, zijn geschonden.

18.2. Een procedure tegen een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker wordt aanhangig
gemaakt bij de rechtbanken van de lidstaat waar de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker een
vestiging heeft. Als alternatief kunnen dergelijke procedures worden aanhangig gemaakt bij de
rechtbanken van de lidstaat waar de betrokkene zijn gewone verblijfplaats heeft, tenzij de voor de
verwerking verantwoordelijke of de verwerker een autoriteit van een lidstaat is die handelt in de
uitoefening van hun openbare bevoegdheden.

19. Vertegenwoordiging van de betrokkenen

19.1. De betrokkene heeft het recht om opdracht te geven aan een non-profitorganisatie,
organisatie of vereniging die naar behoren is opgericht naar het recht van een lidstaat rde, juridische
doelstellingen heeft die in het algemeen belang zijn en zich actief inzet voor de bescherming van de
rechten en vrijheden van betrokkenen met betrekking tot de bescherming van hun
persoonsgegevens, opdracht te geven om namens hen een klacht in te dienen, zoals uiteengezet in
de artikelen 16, 17 en 18 en namens hen het recht op schadevergoeding uit te oefenen dat in de
verordening is vastgelegd, op voorwaarde dat de wetgeving van de lidstaten hierin voorziet.

19.2. De lidstaten kunnen bepalen dat elke instantie, organisatie of vereniging als bedoeld in lid 19.1
van dit artikel, ongeacht het mandaat van een betrokkene, het recht heeft om in die lidstaat een
klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit overeenkomstig lid 19.1. en
de rechten op grond van de artikelen 17 en 18 als hij van mening is dat de rechten van een
betrokkene op grond van de Verordening zijn geschonden als gevolg van de verwerking.

20. Recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid

20.1. Elke persoon die materiële of immateriële schade heeft geleden als gevolg van een overtreding
van de Verordening, heeft recht op vergoeding van de geleden schade door de
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker.

20.2. Elke gegevensbeheerder die bij de verwerking is betrokken, is aansprakelijk voor alle schade
die wordt veroorzaakt door de verwerking die in strijd is met deze verordening. De verwerker is
alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de verwerking als hij niet heeft voldaan aan de

verplichtingen van de verordening, die specifiek zijn gericht tot de verwerkers, of als hij buiten of
tegen wettelijke instructies van de verwerkingsverantwoordelijke heeft gehandeld.

20.3. De verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is vrijgesteld van aansprakelijkheid op grond
van paragraaf 20.2 als hij kan aantonen dat hij op geen enkele manier verantwoordelijk is voor de
gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

20.4. Indien meer dan één gegevensverwerker of zowel een gegevensbeheerder als een verwerker
bij dezelfde verwerking betrokken zijn en waar zij, volgens paragraaf 20.2. en 20.3, verantwoordelijk
zijn voor schade veroorzaakt door de verwerking, is elke verwerkingsverantwoordelijke of verwerker
aansprakelijk voor alle schade om een effectieve vergoeding van de betrokkene te verzekeren.

20.5. Indien een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker volledige vergoeding heeft betaald voor
de geleden schade in overeenstemming met paragraaf 20.4, heeft die verwerkingsverantwoordelijke
of verwerker het recht om van de andere verwerkingsverantwoordelijken die betrokken zijn bij
dezelfde verwerking de vergoeding voor hun deel van de verantwoordelijkheid terug te vorderen, in
overeenstemming met met het bepaalde in paragraaf 18.2 genoemde voorwaarden.

20.6. Gerechtelijke procedures voor de uitoefening van het recht op schadevergoeding zullen
worden gevoerd in de rechtbanken die bevoegd zijn volgens het recht van de lidstaat in
overeenstemming met 18.2.

21. Intrekking van toestemming

Als de verwerking is gebaseerd op: i) de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van
hun persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; of ii) de toestemming van de
betrokkene voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens voor een of meer specifieke
doeleinden, tenzij het recht van de Unie of van de lidstaten bepaalt dat het verbod op de verwerking
van bepaalde persoonsgegevens niet kan worden opgeheven door de betrokkene,
De betrokkene heeft het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken zonder afbreuk te
doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de
intrekking ervan.
Voor alle duidelijkheid: het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de verwerking
van persoonsgegevens op basis van andere rechtsgronden.

22. Cookiebeleid

[De webapplicatie van de gegevensbeheerder kan "cookies" gebruiken.

Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die naar uw apparaat worden
gedownload wanneer u de applicatie bezoekt en gebruikt. Cookies worden dan bij elk volgend
bezoek teruggestuurd naar de oorspronkelijke URL of naar een andere URL die deze cookie herkent.
Cookies zijn handig omdat ze een website in staat stellen het apparaat van een gebruiker te
herkennen. Meer informatie over cookies vindt u op: www.allaboutcookies.org en
www.youronlinechoices.eu. Een video over cookies vindt u op www.google.co.uk/goodtoknow/dataon-the-web/cookies.
Cookies doen veel verschillende taken, zoals: Bijvoorbeeld efficiënt surfen tussen pagina's, het
opslaan van je instellingen en een over het algemeen betere gebruikerservaring.
Ze kunnen er ook voor zorgen dat advertenties die u online ziet, relevanter zijn voor u en uw
interesses.

U kunt op elk moment uw (browser)instellingen en voorkeuren voor cookies definiëren en/of
aanpassen en cookies deactiveren. Als u deze deactiveert, kunt u mogelijk gebruik maken van
bepaalde onderdelen/functies van de webapplicatie van de Controlers gebruiken het niet.

We kunnen anonieme informatie verzamelen, ook voor statistische of onderzoeksdoeleinden.

We gebruiken de volgende categorieën in onze webgebaseerde applicatie:

Categorie 1 - Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel zodat u door de webapplicatie van de controller kunt navigeren en de
functies ervan kunt gebruiken, b.v. B. voor toegang tot beveiligde ruimtes. Zonder deze cookies
kunnen diensten zoals winkelmandjes of elektronische facturatie niet worden geleverd.

Categorie 2 - Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe u de webapplicatie van de gegevensbeheerder
gebruikt, bijv. B. Welke pagina's je het vaakst bezoekt en of je foutmeldingen krijgt van websites
en/of de webapplicatie. Deze cookies verzamelen geen informatie die de bezoeker identificeert. Alle
informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Ze worden alleen
gebruikt om het functioneren van de website(s) en/of de applicatie van de
verwerkingsverantwoordelijke te verbeteren.

Als cookies van derden in deze categorie gebruiken we Google Analytics, een service die
websiteverkeersgegevens naar Google-servers in de VS verzendt. De rapporten van Google Analytics
helpen ons het websiteverkeer en het websitegebruik te begrijpen. Google Analytics identificeert
geen individuele gebruikers en koppelt uw IP-adres niet aan andere Google-gegevens.

Google Analytics: Meer informatie over Google Analytics-cookies vindt u op de helppagina's en in de
gegevensbeschermingsbepalingen van Google:

Google-privacybeleid

Help-pagina's van Google Analytics

Google heeft de opt-out browser add-on ontwikkeld. Als u Google Analytics wilt deactiveren, kunt u
de add-on voor uw webbrowser downloaden en installeren.

Categorie 3 - functionele cookies

Met deze cookies kan de webapplicatie van de verwerkingsverantwoordelijke beslissingen
onthouden die je hebt gemaakt tijdens het surfen en/of het gebruik van de applicatie (bijvoorbeeld
je gebruikersnaam, je taal of de regio waarin je je bevindt), en kan je daarom een geavanceerd,
persoonlijker aanbod geven Kenmerken.
Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen te onthouden die u hebt aangebracht in
tekstgrootte, taal en andere onderdelen van webpagina's die aanpasbaar zijn.
De informatie die deze cookies verzamelen, identificeert u niet persoonlijk en kan uw browseactiviteiten op andere websites dan die van de verantwoordelijke persoon niet volgen.

Voor betrouwbare controle van uw bestelstatus op het scherm in de applicatie, in realtime, en voor
eenvoudig opnieuw bestellen, kunnen uw gegevens op uw apparaat worden opgeslagen en een
lokale cookie plaatsen.

Categorie 4 - targeting cookies of advertentiecookies

Deze cookies zijn meestal cookies van derden. Als een gebruiker echter de eigen website van het
advertentienetwerk bezoekt, is het technisch mogelijk dat deze first-party providers zijn. Dit zijn
altijd permanente, maar tijdelijke cookies. Deze cookies kunnen worden gekoppeld aan diensten van
derden. Dit is echter niet altijd het geval. Deze cookies bevatten een unieke sleutel die kan worden
gebruikt om het surfgedrag van individuele gebruikers te onderscheiden of die kan worden vertaald

in een reeks surfgewoonten of instellingen met behulp van elders opgeslagen informatie. In het
algemeen moet het privacybeleid aangeven of de cookie zal worden gebruikt als onderdeel van een
advertentienetwerk. Cookies kunnen ook worden gebruikt om het aantal keren dat een gebruiker
een bepaalde advertentie op een website ziet te beperken en om de effectiviteit van een bepaalde
advertentiecampagne te meten.

Voorbeelden zijn:

• Cookies die door advertentienetwerken worden geplaatst om het surfgedrag vast te leggen om zo
relevante advertenties op de gebruiker te kunnen richten. De website die de gebruiker bezoekt
hoeft niet per se advertenties te vertonen, maar vaak wel.

• Cookies die door advertentienetwerken worden geplaatst in verband met een door de website
geïmplementeerde dienst om de functionaliteit te verbeteren, b.v. B. Het invoeren van opmerkingen
op een blog, het toevoegen van een website aan het sociale netwerk van de gebruiker, het
verstrekken van kaarten of websitebezoekerstellers.

Cookies van categorie 4 worden standaard niet verstrekt in de bestelapplicatie en de originele
website-URL. Wel kan het mogelijk zijn om online te bestellen bij andere websites die de toegang tot
het online menu en de webapplicatie verschaffen of vergemakkelijken. Controleer daarom altijd het
cookiebeleid van de website die u bezoekt, van waaruit u een online bestelsessie hebt gestart, om te
weten of categorie 4 cookies worden geleverd en hoe u deze kunt gebruiken, afhankelijk van de
juridische zaak kan activeren.

23. Verwerking van uw persoonsgegevens door de aanbieder als verwerker van de leveranciers van
producten en/of diensten

De aanbieder kan uw persoonsgegevens ook verwerken als verwerker van de leveranciers van
producten en/of diensten, waaronder maar niet beperkt tot de volgende doeleinden, conform de
afspraken met de leveranciers van producten en/of diensten: i) gegevensopslag voor de leveranciers
van producten en/of diensten; ii) U berichten te sturen over de bevestiging of afwijzing van uw
bestelling of over gemiste bestellingen en over de levering van uw bestelling; iii) u direct
marketingcommunicatie te sturen; iii) Verzameling van IP-adressen voor gebruik in geval van
rechtszaken en/of betalingsfraude; iv) Het verzenden van uw gegevens naar verschillende
ontvangers en naar verschillende (derde) landen, ontvangers die de persoonsgegevens verwerken
voor compatibele, gerelateerde en gecorreleerde doeleinden om de overeenkomst die u hebt
gesloten met de leveranciers van producten en/of diensten na te komen, namelijk: levering , printen,
POS-boekhouding, loyaliteitsprogramma's, online betalingsverwerking, enz.

24. Overig

24.1. U hebt alle rechten die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd, evenals alle
andere rechten die worden vermeld in de toepasselijke wettelijke bepalingen over de verwerking
van persoonsgegevens.

24.2. Uw rechten genoemd in dit privacybeleid kunnen worden uitgeoefend in overeenstemming
met de verordening en andere toepasselijke wettelijke bepalingen.

24.3. Alle vragen en/of verzoeken die u naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt om uw rechten
uit te oefenen, kunnen schriftelijk per aangetekende post worden gestuurd naar het hoofdkantoor
van de verwerkingsverantwoordelijke en/of online via de contactpersoon voor of het e-mailadres
van de verwerkingsverantwoordelijke zoals gespecificeerd op de website barbequemaster .nl of de
e-mail van de functionaris voor gegevensbescherming, indien deze is aangesteld, en/of via andere
wettelijk voorziene communicatiemiddelen.

24.4. De betrokkene kan, in overeenstemming met de bovenstaande informatie, gratis toegang
krijgen tot en correctie of verwijdering van persoonsgegevens, beperking van de verwerking van
persoonsgegevens, gegevensoverdraagbaarheid en de uitoefening van het recht van bezwaar en ook
het recht om niet te worden onderworpen op een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op
geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, die rechtsgevolgen voor hem of haar heeft of
hem of haar op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloedt, maar ook in verband met de inbreuk
op de beveiliging van persoonsgegevens.

24.5. De termen die in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden gebruikt, hebben de
betekenis die eraan wordt toegekend in de verordening, tenzij de context anders vereist of hier
anders wordt voorgeschreven.

24.6. Tenzij anders bepaald door de toepasselijke wettelijke bepalingen, behoudt de aanbieder zich
het recht voor om de verklaring inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd zonder voorafgaande
kennisgeving bij te werken en te wijzigen.

