Privacybeleid van onze website

1.

Toepassingsgebied en onderwerp van de gegevensbeschermingsverklaring
Het onderwerp van deze verklaring inzake gegevensbescherming is de informatie over welke persoonlijke gegevens we verzamelen via de website, beschikbaar op marleyspoon.de, en met
welk doel we deze verwerken. Voor zover links naar andere sites worden aangeboden, hebben wij geen invloed op of controle over de gelinkte inhoud en de daar geldende voorschriften
voor gegevensbescherming. Wij raden u aan de gegevensbeschermingsverklaringen op de gelinkte websites te controleren om na te gaan of en in welke mate persoonlijke gegevens
worden verzameld, verwerkt, gebruikt of beschikbaar gesteld aan derden.

2.

Belangrijke definities en termen
Vooraf ontvangt u een selectie van enkele wettelijke definities die nuttig kunnen zijn voor uw begrip van de gegevensbeschermingsverklaring. De volledige tekst van de verordening inzake
de bescherming van persoonsgegevens (DS-GMO), met inbegrip van verdere definities en definities, is beschikbaar via de volgende link.
Persoonsgerelateerd
Gegevens:

Alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, hierna
"betrokkene" genoemd; als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een
persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toekenning aan een
identificatienummer, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een
online-identificatiemiddel of aan één of meer specifieke kenmerken die de fysieke,
fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die
natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen;

Verwerking:

Elke handeling of reeks handelingen, verricht met of zonder behulp van geautomatiseerde
procedures in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiden of enige andere vorm van verstrekking, met elkaar in verband
brengen, beperken, wissen of vernietigen van persoonsgegevens;

Verantwoordelijke persoon:

Wanneer de natuurlijke of rechtspersoon, het gezagsorgaan, de instantie, de dienst of het
andere lichaam die, alleen of samen met anderen, over het doel van en de middelen voor de
verwerking van persoonsgegevens beslist, wordt aangewezen; wanneer het doel van en de
middelen voor deze verwerking in het recht van de Unie of het recht van de lidstaten worden
gespecificeerd, kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor zijn
aanwijzing worden vastgesteld overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de
lidstaten;

Ontvanger:

Een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam waaraan
persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het al dan niet derden betreft. Autoriteiten
die op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten op grond van een
bijzonder onderzoeksmandaat persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet
als ontvangers beschouwd; de verwerking van dergelijke gegevens door de genoemde
autoriteiten
geschiedt
in
overeenstemming
met
de
toepasselijke
gegevensbeschermingsregels en in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking;

Derde persoon:

Dit is een andere natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam dan de

1

betrokkene, de gegevensverwerker, de gegevensverwerker en de personen die gemachtigd
zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de
gegevensverwerker of de gegevensverwerker;

3.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon
Marley Spoon AG Paul-Lincke-Ufer 39-40, 10999 Berlin, vertegenwoordigd door de raad van bestuur Fabian Siegel en Julian Lange, Tel.: +49 30 208 480 510, E-Mail:
contact@marleyspoon.nl.

4.

Naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Dr. Philipp Herrrmann, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, E-Mail: ph@hwdata.de

5.

Categorieën persoonsgegevens
reikwijdte:

Aanmaak van zogenaamde logbestanden

Oproepen van de website
Persoonlijke gegevens
Beschrijving
en
gegevensverwerking

IP-adres, cookie-identificatie;
doel

van

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij zogenaamde toegangsgegevens en slaan deze op in een logbestand (het zogenaamde
logbestand). Deze toegangsgegevens omvatten ook het IP-adres. Bovendien worden de naam van de website die wordt bezocht, het
bestand dat wordt geopend, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de kennisgeving van
succesvolle toegang, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem, de zogenaamde referrer-URL (de eerder bezochte
pagina) en de aanvragende provider in het logbestand opgeslagen.
Daarnaast worden cookies opgeslagen op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of PC) wanneer u onze website bezoekt. Meer
informatie over de cookies die op de website worden gebruikt, het specifieke doel van de cookies en een beschrijving hoe u deze cookies
kunt verwijderen, vindt u in de Cookie- en Opt Out-notities.
Wij verzamelen de logbestandgegevens, met inbegrip van het IP-adres, om een vlotte verbinding van de website te verzekeren en om een
comfortabel gebruik van onze website door de gebruikers mogelijk te maken. Bovendien wordt het logbestand gebruikt om de veiligheid en
stabiliteit van het systeem te evalueren en voor administratieve doeleinden. Het gebruik van cookies dient om het gebruik van ons aanbod en
onze website aangenamer te maken voor de bezoeker door het gebruik van cookies om vast te stellen of de gebruiker al eerder een pagina
van onze website heeft bezocht. Met behulp van de cookie-identificatie ontvangen we ook informatie over gebruikersgedrag of
zoekopdrachten en kunnen we het aanbod bij toekomstige bezoeken aanpassen aan de interesses van de gebruiker.

Interesse in gegevensverwerking

De logbestandgegevens, met inbegrip van het IP-adres, worden enkel gebruikt voor de technische en ontwerpoptimalisatie van de website
en de back-up van onze systemen (bv. in het kader van een aanval op onze IT of een veiligheidsincident). Er kan geen persoonlijke
verwijzing worden gemaakt uit de gegevens van het logbestand, met inbegrip van het IP-adres, als onze website wordt geopend. Dit kan
alleen als u tegelijkertijd inlogt op uw portal. In dit geval kunnen wij het IP-adres direct aan u toewijzen. Met behulp van de cookie-identificatie
controleren wij bijvoorbeeld of en in welke mate u onze website al hebt bezocht, of u zich al met een specifieke identificatie bij ons hebt
geregistreerd en wanneer u ernaar terugkeert. Details en informatie over het verwijderen van cookies vindt u in het document Cookie en Opt
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Out Notes.
Ontvangers
gegevens

en

verwerkers

van

deze

Wij hosten onze website, de winkel en ons productiesysteem bij een externe dienstverlener. Wij geven geen gegevens aan hen door.
aanbieders

Doel van de gegevensverwerking

Details en privacybeleid van de aanbieder

Amazon Webservices

Hosting en back-up

https://aws.amazon.com/de/data-protection/

Inc., 410 Terry Drive Ave North, WA
98109-5210 Seattle, USA

De gegevensverwerking vindt uitsluitend
plaats in de datacenters van Amazon Web
Services in Europa.

https://aws.amazon.com/de/compliance/eu-d
ata-protection/
https://aws.amazon.com/de/compliance/data
-center/data-centers/

Duur van de gegevensopslag

De logbestanden, d.w.z. het daarin opgenomen IP-adres, worden 10 dagen na het verzamelen geanonimiseerd en worden alleen
opgeslagen voor statistische doeleinden en om systeembeveiligingsredenen. De volledige en definitieve verwijdering vindt automatisch
plaats één (1) jaar na het verzamelen. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken, hoe lang ze worden opgeslagen en hoe u ze kunt
verwijderen, kunt u vinden in de cookie- en opt-outmeldingen.

wettelijke grond

Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO

Verplichte of verplichte verstrekking

Het verstrekken van voornoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder het IP-adres en de
cookie-identificatie is het echter mogelijk dat de service en functionaliteit van onze website niet worden gegarandeerd of dat individuele
services en services worden beperkt.

reikwijdte:

Webanalyse

Oproepen van de website
Persoonlijke gegevens

IP-adres, cookie-identificatie

Beschrijving en doel van
gegevensverwerking

De website maakt gebruik van zogenaamde tracking tools, die ook cookies gebruiken en het IP-adres verwerken. Tracking-tools
onderzoeken doorgaans waar bezoekers vandaan komen, welke onderdelen van een website worden bezocht en hoe vaak en hoe lang
welke subpagina's en categorieën worden bekeken. Zo kunnen we bijvoorbeeld bepalen welke zoektermen en websites de gebruiker heeft
ingevoerd om het ontwerp en de continue optimalisatie van onze website te waarborgen.
Het gebruik van tracking tools dient dus om het gedrag van de gebruiker te evalueren om het online aanbod aan te passen aan de interesses
van de bezoeker en om te leren hoe onze diensten worden gebruikt. Anderzijds gebruiken wij de trackingmaatregelen om het gebruik van
onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren.

Belangstelling voor gegevensverwerking

Statistische analyse van de gebruikersprofielen maakt het mogelijk om uitspraken af te leiden over de werking en het succes van onze
websites, zoals antwoorden op vragen over hoe vaak informatiepagina's over specifieke productgroepen werden opgevraagd of hoeveel
bezoekers op specifieke aanbiedingen klikten. Met behulp van tracking tools kunnen we ons aanbod meer specifiek afstemmen op onze
klanten, bezoekers en geïnteresseerden. U vindt details over de providers, hoe ze werken en informatie over hoe u de gebruikte cookies kunt
verwijderen en traceren kunt voorkomen onder Cookie en Opt Out informatie.

Ontvanger en verwerker van de gegevens

De volgende aanbieders van tracking tools verwerken de gegevens namens ons voor gebruikersanalyse en statistische verwerking. Hiervoor
hebben wij de bijbehorende orderverwerkingscontracten afgesloten. Meer details over de technische werking van de tools en informatie over
hoe u datatransmissie (tracking) kunt voorkomen, vindt u onder Cookie en Opt Out Notes.
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aanbieders

Gereedschap/toepassing/toepassing/toepass
en

Functionaliteitsdetails/gegevensbescherming

Google Inc.,

Google Analytics

http://www.google.com/policies/

Oath (Yahoo) Analytics

https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privac
y/

600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA
Oath Inc.
692 Broadway, New York, NY 10012-1107,
USA

Wingify
14th Floor, KLJ Tower North,
Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi
110034, Indien

Opt-Out

Visual Website Optimizer

https://vwo.com/privacy-policy/
Opt-Out

Duur van de gegevensopslag

Details over de tools en cookies die in verband met deze traceertools worden gebruikt, de duur van hun opslag en informatie over hoe u deze
cookies kunt verwijderen of hoe u het einde van een cookie kunt volgen, kunt u vinden in de cookie- en opt-outmeldingen.

wettelijke grond

Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO

Verplichte of verplichte verstrekking

Het verstrekken van voornoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht.

profielbepaling

Met behulp van de tracking tools kan het gedrag van de bezoekers van de website worden geëvalueerd en kunnen de interesses worden
geanalyseerd. Hiervoor maken we een pseudoniem gebruikersprofiel aan. Als u zich aanmeldt met uw gebruikersgegevens, kunnen wij aan
de hand van deze profielgegevens een conclusie over u trekken.

reikwijdte:
Oproepen van de website

Public Relations

Persoonlijke gegevens

IP-adres, cookie-identificatie;

Beschrijving
en
gegevensverwerking

doel

Belangstelling voor gegevensverwerking

van

De website maakt ook gebruik van zogenaamde reclametrackingtools, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van cookies en het
IP-adres wordt verwerkt. Met behulp van deze reclametrackingtools kunnen wij advertenties op onze webpagina's (laten) weergeven die
(automatisch) worden geselecteerd op basis van de voorkeuren van de bezoekers. Meer informatie en details over de aanbieders van deze
tools vindt u onder Cookie en Opt Out Notes.
Met behulp van tracking tools kunnen we ons aanbod meer specifiek afstemmen op onze klanten, bezoekers en geïnteresseerden.
Daarnaast kunnen we gebruikersgedrag gebruiken om te bepalen welke delen van onze website voor bezoekers van bijzonder belang
kunnen zijn. Dit maakt het ook mogelijk om gerichte reclame weer te geven. De advertenties worden weergegeven volgens de thematische
oriëntatie van een website en het bijbehorende zoekgedrag van de gebruiker. Met deze reclametrackingtools kan dus worden nagegaan
waar bezoekers vandaan komen, welke onderdelen van een website worden bezocht en hoe vaak en hoe lang welke subpagina's en
categorieën worden bekeken. Details over de providers, hoe ze werken en hoe u de gebruikte cookies kunt verwijderen en voorkomen dat
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reclame tracking kan worden gevonden onder Cookie en Opt Out informatie.
Ontvanger van bovenstaande gegevens

De volgende aanbieders van reclame-instrumenten verwerken de gegevens namens ons voor reclamedoeleinden en statistische verwerking
voor ons. Voor meer informatie over de ontvangers van de gegevens, hoe de tools werken en informatie over hoe u gegevensoverdracht kunt
voorkomen (traceren), verwijzen wij u naar Cookie en Opt Out informatie.
aanbieders

Gereedschap/toepassing/toepassing/toepass
en

Functionaliteitsdetails/gegevensbescherming

Quantcast Corp.,
795 Folsom Street, San Francisco, CA
94107, USA

Quantcast

https://www.quantcast.com/de/datenschutz

Microsoft Corporation,
One Microsoft Way, Redmond, WA
98052-6399, USA

Bing Ads

Google Inc.,
600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA

Google AdWords

Opt-Out

Google AdWords User list
Google Double Click
Ad Exchange
Google Dynamic Remarketing

Conversant Europe Limited,
1st Floor, 40 Dukes Place London, EC3A
7NH

Conversant

Taboola, Inc.,
1115 Broadway, 7th Floor, New York, New
York 10010, USA

Taboola

Twitter, Inc.,
1355 Market Street, Suite 900, San
Francisco, CA 94103 USA

Twitter Advertising

AWIN AG,
Eichhornstr. 3, 10785 Berlin

AWIN (Zanox)

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacyst
atement
Opt-Out
https://policies.google.com/technologies/ads
?hl=nl
https://policies.google.com/technologies/ads
?hl=nl
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Opt-Out
http://de.conversantmedia.eu/legal/datensch
utzerklaerung
Opt-Out
https://www.taboola.com/privacy-policy
Opt-Out
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/
update-privacy-policy
Opt-Out
https://www.awin.com/de/rechtliches/privacypolicy
Opt-Out

KUPONA GmbH,
Frankfurter Straße 8, 36043 Fulda

Kupona

Facebook, Inc.
1601 South California Avenue, Palo Alto, CA
94304, USA

Facebook Advertising

https://www.kupona.de/datenschutz
Opt-Out

Facebook Custom Audience

https://www.facebook.com/about/privacy/upd
ate
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Opt-Out
Outbrain Inc.,
39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY
10011, USA

Outbrain

https://www.outbrain.com/legal/privacy#priva
cy-policy
Opt-Out

Duur van de gegevensopslag

Details over de plugins & cookies die in het kader van deze traceertools worden gebruikt, de duur ervan en informatie over hoe u ze kunt
verwijderen, kunt u vinden in de cookie- en opt-outmeldingen.

wettelijke grond

Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO

Verplichte of verplichte verstrekking

Het verstrekken van voornoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht.

profielbepaling

Met behulp van de tracking tools kan het gedrag van de bezoekers van de website worden geëvalueerd en kunnen de interesses worden
geanalyseerd. Op basis hiervan is het invoegen van gepersonaliseerde reclame mogelijk.

reikwijdte:

Plugins voor sociale media

Oproepen van de website
Persoonlijke gegevens

Beschrijving
en
gegevensverwerking

In het kader van het gebruik van zogenaamde widgets van sociale netwerken zullen ten minste de volledige naam, de profielfoto, de
opgegeven leeftijd en geslacht en de opgegeven interesses aan ons worden doorgegeven. Meer details worden in een pop-up aan de
gebruiker getoond. Een definitieve lijst van de gegevens is voor ons niet mogelijk, omdat wij geen invloed en geen veilige kennis hebben van
welke gegevens verwerkt worden door de "sociale netwerken" (hier: Facebook). Van onze kant worden de inloggegevens en uw IP-adres
naar het netwerk verzonden.
doel

van

Facebook Connect is een dienst waarmee gebruikers van sociale netwerken met hun Facebook-profiel op onze websites kunnen inloggen
zonder dat ze afzonderlijke accounts hoeven aan te maken. Om de plugin Facebook Connect te kunnen gebruiken heeft de gebruiker een
Facebook-account nodig. Als u zich via Facebook Connect registreert en op de knop "Inloggen met Facebook"/"Verbinden met Facebook"
klikt, wordt u automatisch doorgeleid naar het Facebook-platform. Daar kunt u inloggen met uw gebruikersgegevens. Na succesvolle
authenticatie wordt er een verbinding gemaakt tussen het Facebook-profiel en onze website waarlangs gegevens kunnen worden
overgedragen. De gebruiker kan nu gebruik maken van de diensten van de website zonder een apart profiel met persoonlijke gegevens in te
voeren.

Belangstelling voor gegevensverwerking

We gebruiken Facebook Connect om van onze informatie te leren welke interesses zinvol zijn voor ons aanbod en onze diensten. Door het
automatisch updaten van de gegevens via het Facebook-profiel ontvangen we vooral actuele gegevens en kunnen we door het
vereenvoudigde inlogproces een groot aantal gebruikers genereren. Meer gebruikers loggen in op een webservice als ze geen nieuwe, extra
account nodig hebben.

Ontvanger en verwerker van de gegevens

aanbieders

Gereedschap/toepassing/toepassing/toepass
en

Functionaliteitsdetails/gegevensbescherming

Facebook, Inc.,
1601 South California Avenue, Palo Alto, CA

Facebook Connect

https://de-de.facebook.com/about/privacy/
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94304, USA
Duur van de gegevensopslag

De persoonlijke gegevens die u in uw "Marley Spoon"-account opslaat, staan u ter beschikking voor de duur van de contractperiode (bijv. het
abonnement) en voor de duur van het bestaan van uw account bij ons en worden door ons voor deze periode opgeslagen. Wij zullen uw
inloggegevens verwijderen zodra u ons hierom vraagt. Als er nog gegevens nodig zijn voor de uitvoering, verwerking en afwikkeling van de
contractuele relatie, met inbegrip van verdere acties zoals klachten, vragen of facturering, zullen de persoonlijke gegevens worden
geblokkeerd en alleen gebruikt voor deze doeleinden. Uw klantaccount kan worden verwijderd door het sturen van een bericht aan de
contactmogelijkheden hieronder aangegeven. Voor zover u met behulp van de winkel bestellingen heeft geplaatst, verwerken of wissen wij
uw gegevens met inachtneming van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder
gebruik van uw gegevens.

wettelijke grond

Art. 6 Abs. 1 a), b) DSGVO

Verplichte of verplichte verstrekking

Het verstrekken van voornoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Het is echter niet mogelijk om Facebook
Connect te gebruiken zonder uw inloggegevens in te voeren.

Profilering

Met behulp van tracking tools kan het gedrag van websitebezoekers worden geëvalueerd en hun interesses worden geanalyseerd. Meer
informatie en details over de aanbieders vindt u onder Cookie en Opt Out Notes.

reikwijdte:

Marley Spoon Shop

ambt
Persoonlijke gegevens

Postcode, e-mail, titel, voor- en achternaam, telefoonnummer, afleveradres, factuuradres,
betaalgegevens, inloggegevens geregistreerde klanten

Beschrijving en doel van gegevensverwerking

Wij verwerken de gegevens, in het kader van een eerste bestelling of als u al klant bent, om
uw klantenportaal te voorzien. Met behulp van de verstrekte gegevens kunnen wij uw
bestelling verwerken, de kooktoestellen aanpassen aan uw voorkeuren en
voorkeurenpassende aanbevelingen doen en de pakketten naar u opsturen; indien u een
klantaccount heeft, hebben wij uw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) nodig om uw
klantaccount te verifiëren. Via uw portal kunt u uw geplaatste orders bekijken en beheren.

Ontvanger en verwerker van de gegevens

voor zover nodig voor de contractuele uitvoering van de diensten (bv. leveringsdiensten). In
het geval van betaling per factuur of domiciliëring/ domiciliëring, voeren wij een credit check
uit alvorens uw bestelling te aanvaarden. Als u kiest voor één van de betaalmogelijkheden
van onze partner GmbH (https://www.billpay.de/endkunden), wordt u tijdens het bestelproces
gevraagd in te stemmen met de overdracht van de gegevens die nodig zijn voor het
verwerken van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole naar Billpay. Indien u uw
toestemming geeft, worden uw gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer,
postcode, plaats, geboortedatum, telefoonnummer en, in het geval van een aankoop van een
domiciliëring, de opgegeven rekeningnummers) alsmede de gegevens in verband met uw
bestelling naar Billpay verzonden. Billpay of de door Billpay aan Billpay verbonden
partnerondernemingen verstrekken met het oog op haar eigen identiteit en
kredietbeoordeling gegevens aan kredietinstellingen en ontvangen van deze informatie en, in
voorkomend geval, kredietwaardigheidsinformatie op basis van mathematisch-statistische
procedures waarvan de berekening adresgegevens omvat. Gedetailleerde informatie
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hierover en over de gebruikte kredietagentschappen is te vinden in de BillPay-voorschriften
inzake gegevensbescherming (https://www.billpay.de/allgemein/datenschutz). Billpay kan
ook gebruik maken van tools van derden om fraude op te sporen en te voorkomen. De met
deze tools verkregen gegevens mogen door derden versleuteld worden opgeslagen, zodat
ze alleen door Billpay gelezen kunnen worden. Alleen als u een betaalmethode van onze
samenwerkingspartner Billpay selecteert, worden deze gegevens gebruikt, anders vervallen
de gegevens automatisch na 30 minuten.
Duur van de gegevensopslag

De persoonlijke gegevens die u in uw "Marley Spoon"-account opslaat, staan u ter
beschikking voor de duur van de contractperiode (bijv. het abonnement) en voor de duur van
het bestaan van uw account bij ons en worden door ons voor deze periode opgeslagen. Wij
zullen uw inloggegevens verwijderen zodra u ons hierom vraagt. Als er nog gegevens nodig
zijn voor de uitvoering, verwerking en afwikkeling van de contractuele relatie, met inbegrip
van verdere acties zoals klachten, vragen of facturering, zullen de persoonlijke gegevens
worden geblokkeerd en alleen gebruikt voor deze doeleinden. Uw klantaccount kan worden
verwijderd door het sturen van een bericht aan de contactmogelijkheden hieronder
aangegeven. Voor zover u met behulp van de winkel bestellingen heeft geplaatst, verwerken
of wissen wij uw gegevens met inachtneming van de fiscale en handelsrechtelijke
bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens.

wettelijke grond

Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO

Verplichte of verplichte verstrekking

Het verstrekken van de hierboven vermelde persoonsgegevens voor de winkel is
contractueel vastgelegd. Anders is een bestelling niet mogelijk.

reikwijdte:
bulletin
Persoonlijke gegevens

E-mailadres, voor- en achternaam, IP-adres

Beschrijving en doel van gegevensverwerking

Als u zich abonneert op onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze
aanbiedingen, speciale aanbiedingen of nieuws over Marley Spoon. De enige verplichte
informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres en uw naam om u
persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik
van de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat wij u pas een
e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u instemt met de
verzending van de nieuwsbrief. Na het invoeren van uw bovengenoemde gegevens in het
juiste veld, sturen wij u een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd om te bevestigen dat u
de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door te klikken op een link. U geeft ons pas
toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor het versturen van onze
nieuwsbrief als u de bevestigingslink activeert. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor
reclamedoeleinden in de vorm van de nieuwsbrief.

Ontvanger en verwerker van de gegevens

Wij zullen uw gegevens alleen doorgeven aan ontvangers op basis van contracten voor
orderverwerking en alleen voor zover nodig om de diensten te leveren in overeenstemming
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met het contract.
Wij werken samen met Iterable, Inc. 360 3rd Street, 675 San Francisco, CA, 94107, USA
(https://iterable.com) voor de voorbereiding en verzending van de nieuwsbrief. Met de hulp
van deze provider kunnen we webbakens of het volgen van pixels gebruiken om het gedrag
van de gebruiker te evalueren en deze evaluatie te koppelen aan uw e-mailadres en een
individuele ID. Met de gegevens die op deze manier verkregen worden, creëren we een
gebruikersprofiel om de nieuwsbrief aan te passen aan uw individuele interesses. We
houden bij wanneer u onze nieuwsbrieven leest, op welke links u erop klikt en wat uw
persoonlijke interesses zijn. Informatie over de gegevensbescherming van onze partner vindt
u op https://iterable.com/privacy-policy.
Duur van de gegevensopslag

U kunt zich te allen tijde verzetten tegen de ontvangst van nieuwsbrieven en daarmee tegen
de verwerking van uw voornoemde gegevens ten behoeve van e-mailreclame. Als u geen
e-mails meer wenst te ontvangen, kunt u in elke e-mail op de "Unsubscribe Link" klikken of
contact opnemen met onze klantenservice. Hiervoor zijn geen andere kosten dan de
transmissiekosten volgens de basistarieven. De rechtsgeldigheid van de verwerking op basis
van de toestemming tot uw intrekking blijft onaangetast. Uw e-mailadres wordt direct na het
afmelden uit onze nieuwsbrief verspreidingslijst verwijderd.

wettelijke grond

Art. 6 Abs. 1 a) DS-GVO

Verplichte of verplichte verstrekking

De verstrekking van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht. Het is
echter niet mogelijk om de nieuwsbrief te verzenden of te ontvangen zonder uw e-mailadres
op te geven.

reikwijdte:

Contact & Chat

Contact & chat
Persoonlijke gegevens
Beschrijving
en
gegevensverwerking

E-mailadres, voor- en achternaam, datum, tijdstip, opmerking (aanvraag/aanvraag);
doel

van

Ontvanger en verwerker van de gegevens

Wij gebruiken contact- en chatfuncties op onze website om informatie uit te wisselen met onze klanten en geïnteresseerden en om hun
vragen en inlichtingen te beantwoorden. Wij verwerken de vragen en informatie die ons in dit kader worden toegezonden om uw aanvraag te
verwerken en contact met u op te nemen. Tegelijkertijd worden de gegevens gebruikt om u toe te wijzen aan uw profiel als u zich registreert
als klant met dezelfde gegevens. Ook gebruiken wij uw contactformuliergegevens, inclusief de aanvraag zelf, voor het maken van offertes.
De contact- en chatfuncties worden verzorgd door de volgende providers waarmee wij de bijbehorende contracten voor orderafhandeling
hebben afgesloten.
Leverancier
Zendesk, Inc.,
1019 Market Street, San Francisco, CA
94103, USA

Toepassing
Zendesk

Details over de werking/Informatie over
privacy
https://www.zendesk.com/company/customer
s-partners/privacy-policy/
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Zopim Technologies,
Pte Ltd, 8 Prince George’s Park, Extension
Block, 118407 Singapore

Zopim

https://www.zopim.com/privacy

Duur van de gegevensopslag

Wij gebruiken de gegevens totdat het gesprek met u is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de zaak
in kwestie definitief is opgehelderd. Bovendien slaan we de communicatie op totdat ons wordt gevraagd deze te verwijderen. U kunt uw
toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op
basis van de toestemming is uitgevoerd tot de intrekking.

wettelijke grond

Art. 6 Abs. 1 a, b) DS-GVO

Verplichte of verplichte verstrekking

De verstrekking van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht. Het is echter niet mogelijk om het verzoek te verwerken
zonder deze informatie.

reikwijdte:

Marley Spoon Partner

partnersectie
Persoonlijke gegevens

Bedrijf, e-mailadres, titel, voor- en achternaam, leeftijd, adres

Beschrijving en doel van gegevensverwerking

Als reclamepartner van Marley Spoon heeft u de mogelijkheid om advertenties van ons te
plaatsen op uw website/apps, etc., of op de markt te brengen en er commissies voor te
verdienen. Wij verwerken uw gegevens om een affiliate account voor u op te zetten, om
contact met u op te nemen en voor de afwikkeling van uw commissies.

Ontvanger en verwerker van de gegevens

Wij wissen en bewaren de gegevens in overeenstemming met de commerciële en fiscale
voorschriften (10 jaar voor boekhoudkundige gegevens) en voor ten minste zolang u een
partneraccount of voor de duur van de contractuele relatie of totdat ons wordt gevraagd om
deze te wissen.

wettelijke grond

Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO

Dwingende bepaling

Het verstrekken van persoonsgegevens is contractueel verplicht. Anders is registratie en
deelname aan het Marley Spoon partnerprogramma niet mogelijk.

of vereist

Bereich:
Bewerbung

Bewerbungsformular

Persoonlijke gegevens

Titel, voornaam en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, sollicitatiedossier

Beschrijving
en
gegevensverwerking

doel

van

Ontvanger en verwerker van de gegevens

Geïnteresseerden kunnen hun aanvraag online indienen bij Marley Spoon op ons sollicitatieportaal. De gegevens die hier verzameld worden,
zullen enkel gebruikt worden om de professionele geschiktheid te evalueren en om contact op te nemen met de sollicitanten. Als u ons uw
toestemming geeft, slaan wij uw gegevens op in onze sollicitantenpool en nemen zo nodig contact met u op om andere functies te vervullen.
We gebruiken de BambooHR software voor personeelsmanagement voor ons toepassingsproces. Deze dienstverlener is echter alleen het
platform voor het beheren van en reageren op applicaties. De verwerking van gegevens vindt uitsluitend in ons bedrijf plaats, d.w.z. dat wij
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geen gegevens van sollicitanten doorgeven.
Aanbieders
BambooHR
335 South 560
84042-1911, USA

6.

West

Lindon,

UT

Gereedschap/toepassing/toepassing/toepass
en

Functionaliteitsdetails/gegevensbescherming

BambooHR

https://www.bamboohr.com/privacy.php
https://www.bamboohr.com/security-&-privac
y-surfacing/

Duur van de gegevensopslag

In geval van een dienstverband slaan we de gegevens op voor tenminste de duur van de activiteit voor Marley Spoon. Als een aanvraag
wordt afgewezen, wordt deze zes (6) maanden na bekendmaking automatisch verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven
om de aanvraagdocumenten (bijv. aanvraagpool) voor een langere periode op te slaan.

wettelijke grond

§ 26 BDSG, Art. 6 Abs. 1 a) DS-GVO

Verplichte of verplichte verstrekking

De verstrekking van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht. Het is echter niet mogelijk om de aanvraag te
verwerken zonder deze informatie.

jouw rechten
U heeft het recht Marley Spoon te vragen te allen tijde te bevestigen of wij uw persoonsgegevens verwerken en informatie over deze persoonsgegevens op te vragen. U hebt ook het recht
om de gegevensverwerking te allen tijde te corrigeren, te wissen en te beperken, alsmede het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of uw
toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of om doorgifte van gegevens te verzoeken. Als u klachten heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze functionaris voor
gegevensbescherming. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
Alle rechten kunnen ons worden tegengeworpen via e-mail contact@marleyspoon.nl of via de contactgegevens vermeld onder "Verantwoordelijk".
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