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Privacybeleid 

 

Suntory Beverage & Food France (hierna het “Bedrijf”) maakt deel uit van de groep Suntory Beverage & 

Food Europe. 

Dit privacybeleid legt uit hoe wij persoonsgegevens gebruiken die het Bedrijf verzamelt of genereert met 

betrekking tot deze website en onze producten en diensten. 
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1. ACHTERGROND  

1.1 Het Bedrijf maakt deel uit van de groep Suntory Beverage & Food Europe (SBFE), waarvan de 

maatschappelijke zetel gevestigd is op 40-52 boulevard du Parc 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrijk, 

en verzamelt en gebruikt bepaalde persoonsgegevens. Het Bedrijf is verplicht ervoor te zorgen 

dat het deze persoonsgegevens gebruikt overeenkomstig de wetgeving inzake 

gegevensbescherming.  

1.2 Wij respecteren uw privacy en zetten ons in om de veiligheid van al uw persoonsgegevens te 

waarborgen. Dit privacybeleid regelt de verwerking van persoonsgegevens door ons Bedrijf in het 

kader van zijn bedrijfsactiviteiten.  
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1.3 Wij gebruiken de volgende definities in dit privacybeleid:  

"Persoonsgegevens" zijn alle gegevens betreffende een levende natuurlijke persoon die geïdentificeerd 

kan worden aan de hand van deze gegevens of aan de hand van deze gegevens en andere informatie die in 

het bezit is of in het bezit kan komen van ons Bedrijf (of van zijn vertegenwoordigers of dienstverleners). 

Naast feitelijke informatie omvat dit elke uiting van een mening over een persoon en elke indicatie van de 

bedoelingen van het Bedrijf of een andere persoon met betrekking tot een persoon. 

 

2. DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE WIJ LEVEREN  

2.1 Dit Privacybeleid heeft betrekking op de volgende categorieën informatie die wij over u 

verzamelen wanneer wij de volgende producten en diensten aan u leveren: 

(A) De informatie die wij via onze websites ontvangen;  

(B) De informatie die wij in het kader van onze activiteiten ontvangen;  

(C) De informatie die wij in het kader van de productie en de verkoop van onze producten 

ontvangen. 

3. DE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN  

3.1 Voor veel van de activiteiten van ons Bedrijf is het nodig dat wij Persoonsgegevens over u 

verkrijgen om de diensten of verplichtingen uit te voeren waartoe wij ons verbonden hebben. In 

het kader van elk van deze activiteiten zullen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen 

en verwerken:  

• Informatie die u aan ons verstrekt. Dit omvat informatie over u die u aan ons verstrekt. Het 

soort persoonsgegevens dat wij van u zouden kunnen vragen, kan het volgende omvatten (als een 

niet-uitputtende lijst): 

 

- de persoonlijke basisgegevens (zoals voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, 

stad, postcode); 

 

• Informatie die wij over u verzamelen of genereren. Dit omvat (maar is niet beperkt tot):  

 

- een bestand met de geschiedenis van uw contacten, dat zal worden gebruikt voor een verzoek 

om inlichtingen, zodat wij ons ervan kunnen vergewissen dat u tevreden bent over de diensten 

die wij u hebben verleend;  

- de activiteitsgegevens met betrekking tot het gebruik van beschermde documenten, zoals het 

wijzigen van de machtigingen van een document en informatie over de persoon die de activiteit 

heeft uitgevoerd. 

 

• Cookies 

- Wij gebruiken cookies om onze websites goed te laten werken (essentiële cookies). Daarnaast 

wensen wij cookies te gebruiken om technische informatie te verzamelen over de diensten 

die u gebruikt en de manier waarop u ze gebruikt (niet-essentiële cookies).  
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- Wij zullen u altijd om uw toestemming vragen voordat wij niet-essentiële cookies gebruiken 

en u kunt op elk moment de rubriek “Cookiebeheerpaneel” van de cookiebanner van de 

website gebruiken om uw voorkeuren te wijzigen of uw toestemming in te trekken. 

 

- Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.  

 

• Geanonimiseerde gegevens 

- Naast de hierboven beschreven categorieën van persoonsgegevens verwerken wij ook andere 

anonieme informatie en gegevens die niet worden verwerkt met betrekking tot een specifieke 

persoon. 

 

• Kinderen 

- Wij nemen de bescherming van de privacy van kinderen ernstig. Wij beheren deze website 

in overeenstemming met alle toepasselijke wetten in de landen waar wij actief zijn.  

- Personen jonger dan 18 jaar moeten de toestemming van een ouder/voogd hebben voordat 

zij persoonsgegevens op de website verstrekken of een van onze producten of diensten 

gebruiken.  

- Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zullen wij personen onder die leeftijd niet 

vragen om meer persoonlijke informatie te verstrekken dan redelijkerwijs nodig is om deel 

te nemen aan de toepasselijke activiteit op de website of om deel te nemen aan onze 

producten en diensten.  

- Als u jonger bent dan 18 jaar, kunt u zich niet op deze website registreren. 

Ons Bedrijf is niet verantwoordelijk voor gevallen waarin minderjarigen al hun persoonsgegevens via 

deze website hebben verzonden. 

4. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN  

4.1 Uw persoonsgegevens kunnen door ons op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden 

worden opgeslagen en verwerkt:  

• om de gebruikers te configureren zodat ze kunnen deelnemen aan het Spel; 

• om uw deelname aan het Spel te registreren en te verwerken; 

• om uw deelname te verwerken in geval van een winst; 

• om contact met u op te nemen om het “Aperotime”-weekend te organiseren; 

• om uw contactverzoek via het “Contact”-formulier op de site te verwerken en u te 

antwoorden; 

• voor voortdurend onderzoek en voortdurende verbetering van de informatie die op onze 

websites wordt verstrekt, teneinde de gebruiksvriendelijkheid ervan te garanderen en 

storingen of cyberaanvallen te voorkomen; 

• om uw sollicitatie bij ons bedrijf te beoordelen, indien van toepassing; 

• voor statistische opvolging en analyse van actuele aanvallen op apparaten en systemen en voor 

voortdurende aanpassing van de geboden oplossingen om apparaten en systemen tegen 

actuele aanvallen te beveiligen; 

• om reacties op onze producten of diensten te begrijpen en om snel en gemakkelijk meer 

informatie over het gebruik van deze producten en diensten te kunnen verstrekken; 
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• om met u te communiceren om u diensten of informatie over onze activiteiten, ons bedrijf en 

onze producten te leveren; 

• voor een grondige analyse van dreigingen; 

• voor het beheer en de administratie van onze onderneming;  

• om de toepasselijke wetten, regels en voorschriften, evenals interne beleidslijnen en 

procedures na te leven, en de naleving ervan te evalueren; of  

• voor het beheer en het onderhoud van databanken waarin persoonsgegevens worden 

opgeslagen.  

 

4.2 Wanneer wij persoonsgegevens gebruiken, zorgen wij er echter voor dat het gebruik in 

overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. De wet- en regelgeving staan ons 

toe en verplichten ons om persoonsgegevens voor verschillende doeleinden te gebruiken. Zoals:  

• wij moeten dit doen om onze contractuele verplichtingen tegenover de klanten na te komen; 

• wij hebben uw toestemming verkregen; 

• wij hebben wettelijke en regelgevende verplichtingen waaraan wij moeten voldoen;  

• wij kunnen dit nodig hebben om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te 

verdedigen, of in het kader van een gerechtelijke procedure; 

• het gebruik van uw Persoonsgegevens zoals beschreven is noodzakelijk voor onze legitieme 

zakelijke belangen, zoals:  

 

- ons in staat stellen de werking van onze onderneming doeltreffend en efficiënt te beheren en 

te besturen; 

- de naleving van interne beleidsregels en procedures handhaven; 

- toezicht uitoefenen op het gebruik van ons auteursrechtelijk beschermde documenten; 

- snelle en eenvoudige toegang tot informatie over ons bedrijf, onze activiteiten en onze 

producten mogelijk maken; 

- optimale en actuele beveiligingsoplossingen voor mobiele apparaten en computersystemen 

aanbieden; en 

- aanvullende kennis verwerven over actuele bedreigingen voor de netwerkbeveiliging om onze 

beveiligingsoplossingen te actualiseren en op de markt te brengen. 

 

4.3 Wij zullen maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens alleen toegankelijk 

zijn voor die werknemers van ons bedrijf die deze gegevens nodig hebben voor de doeleinden die 

in dit Privacybeleid worden beschreven.  

5. BEKENDMAKING VAN UW INFORMATIE AAN DERDEN  

5.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens ook buiten de Suntory-groep delen voor de volgende 

doeleinden:  

• met onze partners, waaronder het Bedrijf Improov Marketing in het kader van het beheer van 

het Spel. Persoonsgegevens zullen alleen worden doorgegeven aan een partner die 

contractueel gebonden is door passende gegevensbeschermingsverplichtingen en relevante 

wetgeving inzake privacy en vertrouwelijkheid; 
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• met derde agenten en contractanten voor het verlenen van diensten aan ons (bijvoorbeeld de 

boekhouders van het Bedrijf, professionele adviseurs, IT- en communicatieleveranciers en 

incassobureaus). Deze derden zullen onderworpen zijn aan passende 

gegevensbeschermingsverplichtingen en zullen uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken 

zoals beschreven in dit Privacybeleid;  

• voor zover vereist door de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld indien wij verplicht zijn uw 

Persoonsgegevens bekend te maken om te voldoen aan een wettelijke verplichting (met 

inbegrip van, maar niet beperkt tot, het voldoen aan fiscale rapportageverplichtingen en 

bekendmakingen aan regelgevende instanties), of om onze wettelijke rechten vast te stellen, 

uit te oefenen of te verdedigen;  

• indien wij onze onderneming of onze activa verkopen, in welk geval het nodig kan zijn dat wij 

uw persoonsgegevens voor due diligence-doeleinden aan de toekomstige koper 

bekendmaken; en 

• indien wij door een derde partij worden overgenomen, in welk geval de persoonsgegevens 

die wij over u bewaren, aan de derde-koper zullen worden meegedeeld.  

6. INTERNATIONALE DOORGIFTES VAN PERSOONSGEGEVENS  

6.1 Ons bedrijf is een wereldwijde onderneming. Onze klanten en activiteiten zijn verspreid over de 

hele wereld. Daarom verzamelen en versturen wij Persoonsgegevens op een wereldwijde basis. 

Dat betekent dat wij uw Persoonsgegevens kunnen doorgeven aan locaties buiten uw land.  

6.2 Wanneer wij uw Persoonsgegevens doorgeven aan een ander land buiten de EER, zorgen wij 

ervoor dat deze worden beschermd en doorgegeven op een wijze die in overeenstemming is met 

de wettelijke vereisten. Voor gegevens die buiten Europa worden doorgegeven, kan dat 

bijvoorbeeld op een van de volgende manieren gebeuren: 

• het land waarnaar wij de gegevens sturen, kan door de Europese Commissie worden 

goedgekeurd als een land dat een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens 

biedt;  

• de ontvanger kan een contract hebben ondertekend op basis van "modelcontractbepalingen" 

die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, waardoor hij verplicht is uw 

persoonsgegevens te beschermen; 

• wanneer de ontvanger in de Verenigde Staten gevestigd is, kan hij een gecertificeerd lid zijn 

van het EU-VS Privacy Shield-systeem; of 

• in andere omstandigheden kunnen wij wettelijk gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens 

buiten Europa door te geven. 

6.3 U kunt meer details krijgen over de bescherming die uw Persoonsgegevens genieten wanneer zij 

buiten Europa worden doorgegeven (met inbegrip van een kopie van de standaardbepalingen 

inzake gegevensbescherming die wij met de ontvangers van uw Persoonsgegevens hebben 

gesloten) door contact met ons op te nemen zoals beschreven in paragraaf 10 hieronder. 
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7. HOE WIJ UW INFORMATIE BESCHERMEN  

7.1 Wij hebben controles ingevoerd om de veiligheid van onze informatie en onze informatiesystemen 

te waarborgen. De dossiers van de klanten worden beschermd met beschermende maatregelen 

die in verhouding staan tot de gevoeligheid van de betrokken informatie. Onze computersystemen 

worden onderworpen aan passende controles (zoals beperkte toegang). De fysieke toegang tot 

zones waar persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt of opgeslagen, is beperkt tot 

bevoegde werknemers.  

7.2 Als arbeidsvoorwaarde zijn onze werknemers verplicht alle toepasselijke wet- en regelgeving na 

te leven, met inbegrip van die inzake gegevensbescherming. De toegang tot gevoelige 

persoonsgegevens is beperkt tot de werknemers die deze nodig hebben om hun taken uit te 

voeren. Ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van SBFE door 

een van onze werknemers is verboden en kan leiden tot disciplinaire maatregelen. 

7.3 Wanneer u contact opneemt met een van onze medewerkers over uw dossier, kunt u worden 

gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze vorm van bescherming is bedoeld 

om ervoor te zorgen dat alleen u, of iemand die door u gemachtigd is, toegang heeft tot uw 

dossier. 

8. HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS ZULLEN BEWAREN  

8.1 De periode gedurende welke wij uw persoonsgegevens bewaren, verschilt en wordt bepaald aan 

de hand van de volgende criteria: 

• het doel waarvoor wij ze gebruiken, bijvoorbeeld de duur van uw contract met ons - wij 

moeten de gegevens zo lang bewaren als voor dat doel nodig is; en 

• wettelijke verplichtingen - wet- of regelgeving kan een minimale periode voorschrijven 

gedurende welke wij uw persoonsgegevens moeten bewaren. 

 

 

 

9. UW RECHTEN  

9.1 In alle bovengenoemde gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of 

bewaren, kunt u de volgende rechten hebben en in de meeste gevallen kunt u ze kosteloos 

uitoefenen.  

Deze rechten omvatten: 

• het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en om 

toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren;  
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• het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in 

te trekken. Wij kunnen echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te 

verwerken indien wij een andere legitieme reden hebben om dat te doen. Zo kan het 

bijvoorbeeld nodig zijn dat wij persoonsgegevens bewaren om aan een wettelijke verplichting 

te voldoen;  

• in bepaalde omstandigheden, het recht om bepaalde Persoonsgegevens te ontvangen in een 

gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en/of om te verzoeken dat wij 

die gegevens aan een derde doorgeven, indien dat technisch mogelijk is. Dit recht is alleen van 

toepassing op persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons bedrijf hebt verstrekt; 

• het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren indien deze onjuist of 

onvolledig zijn; 

• het recht om ons in bepaalde omstandigheden te vragen uw persoonsgegevens te wissen. Er 

kunnen zich omstandigheden voordoen waarin u ons vraagt om uw persoonsgegevens te 

wissen, maar wij wettelijk gerechtigd zijn om ze te bewaren; 

• het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

Persoonsgegevens of ons te verzoeken om deze te beperken. Nogmaals, er kunnen 

omstandigheden zijn waarin u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

of ons verzoekt om deze te beperken, maar wij wettelijk gerechtigd zijn om dat verzoek te 

weigeren; en 

• het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthouder voor 

gegevensbescherming indien u van mening bent dat wij een van uw rechten hebben 

geschonden; 

• het recht om ons instructies te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens na uw 

overlijden. 

9.2 U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de in punt 10 hieronder 

vermelde contactgegevens.  

 

10. VRAGEN EN ZORGEN  

10.1 Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over dit beleid, kunt 

u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op de volgende 

contactgegevens: 

 E-mailadres:  GDPR.Info@suntory.com 

Over het algemeen kunnen wij privacyvragen of -problemen snel en efficiënt oplossen. Indien u niet 

tevreden bent met het antwoord dat u van onze functionaris voor gegevensbescherming ontvangt, dient 

u eerst contact op te nemen met uw lokale regelgevende instantie. In Frankrijk bijvoorbeeld is de bevoegde 

autoriteit de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 place de Fontenoy 75007 Parijs, 

Frankrijk. 
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Aangezien wij kantoren hebben in verschillende Europese landen, hebben wij ook een leidende 

toezichthoudende autoriteit (SLA) geregistreerd. Afhankelijk van de aard van uw probleem kan de zaak 

worden voorgelegd aan onze nationale toezichthoudende autoriteit: 

 

 Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)  

 3 place de Fontenoy  

 75007 Parijs – Frankrijk. 
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