Evere, 06 juli 2020

Informatieve clausule:
Wanneer u de RouteYou-applicatie gebruikt om te genieten van onze Carrefour-wandelingen,
verwerkt deze uw persoonlijke gegevens (in tegenstelling tot Carrefour die uw gegevens niet
ontvangt). RouteYou wordt daarom beschouwd als de gegevensverantwoordelijke. Alle
informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in hun privacybeleid. Deze
geeft aan:
-

dat RouteYou de volgende gegevens over u verwerkt: bijvoorbeeld uw e-mailadres,
gebruikersnaam, taal, voorkeuren met betrekking tot gebruik en inhoud, informatie
over betalingen en transacties, opmerkingen gepubliceerd op de website, gegevens van
locatie, websitegebruiksgegevens (IP-adres, cookies, enz.);

-

wat het doel van de verwerking is: het doel van de verwerking is bijvoorbeeld het
opvolgen van uw voorkeuren, van uw gebruik van de diensten (met Google Analytics),
u gepersonaliseerde advertenties te verzenden, het aanbieden, exploiteren en
onderhouden van de RouteYou-service;

-

de bewaartermijn van uw gegevens;

-

dat er overdracht van uw gegevens buiten de Europese Unie mogelijk is: bijvoorbeeld
RouteYou maakt gebruik van online diensten van derden (Amazon, Hostbasket, Google
Maps, etc.) die zich buiten de Europese Unie bevinden om uw gegevens op te slaan en
te verwerken;

-

hoe u uw rechten kan uitoefenen: uw toestemming, toegang, rectificatie, verwijdering,
bezwaar, beperking en overdraagbaarheid in te trekken;

-

wat de beveiliging is, die is ingesteld om uw persoonlijke gegevens te beschermen

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat RouteYou sommige van uw gegevens ook via derden
kan verkrijgen. Als u bijvoorbeeld accounts van derden zoals Google, Facebook, Strava of
anderen gebruikt om verbinding te maken met uw account op RouteYou en / of wanneer u
informatie deelt op hun platforms, heeft RouteYou mogelijk toegang tot bepaalde informatie
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die u publiekelijk gedeeld hebt via deze platforms. Daarnaast biedt RouteYou sommige van
haar diensten ook aan aan andere websites. Persoonlijke gegevens die u aan deze sites
verstrekt, kunnen naar RouteYou worden verzonden om deze service te bieden. Andere sites
die sommige van de RouteYou-services gebruiken (bijv. Sites waarnaar RouteYou verwijst)
kunnen ook hun eigen cookies of andere bestanden op uw apparaat plaatsen.
RouteYou deelt of verspreid uw persoonlijke gegevens niet met andere bedrijven of individuen,
behalve in beperkte omstandigheden, zoals bijvoorbeeld: als u toestemming hebt gegeven,
voor wettelijke vereisten, om de rechten of eigendom van RouteYou te beschermen en
verdedigen, enzovoort.
RouteYou kan ook direct marketing acties uitvoeren. Je hebt echter nog steeds de mogelijkheid
om je af te melden voor commerciële communicatie via een link onderaan de e-mails die je
van hen ontvangt.
Al deze informatie is in detail opgenomen in het privacybeleid van RouteYou. Als je vragen
hebt over je privacy, kun je ook contact opnemen met RouteYou via het volgende e-mailadres:
privacy@routeyou.com
Gelieve aandachtig volgende informatie te lezen:
-

hun Algemene Gebruiksvoorwaarden: beschikbaar via deze link
https://help.routeyou.com/en/topic/view/406/terms-of-use

-

hun privacybeleid: beschikbaar via deze link
https://help.routeyou.com/en/topic/view/19/the-routeyou-privacy-policy

-

hun cookiebeleid: beschikbaar via deze link
https://help.routeyou.com/en/topic/view/441/the-routeyou-cookie-policy
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