TACO%BELL%)%Wi)Fi%KLANT%PRIVACY%KENNISGEVING%
Transparantie* is* belangrijk* voor* ons.* We* willen* dat* u* begrijpt* hoe* we* persoonlijke* gegevens*
gebruiken*om*onze*website*te*runnen,*u*relevante*advertenties*laten*zien*en*u*van*dienst*kunnen*
zijn* in* onze* restaurants.* Dat* is* ook* de* reden* waarom* wij* willen* dat* u* de* rechten* kent* die* u* heeft*
over* uw* persoonlijke* gegevens* >* om* ons* te* vragen* om* een* kopie* van* uw* gegevens,* bezwaar* te*
maken*tegen*het*gebruik*ervan*en*ons*eventueel*te*vragen*deze*te*verwijderen.*
REIKWIJDTE%VAN%DEZE%AANKONDIGING?%
Wij.*Wij*zijn*Cooperatief*Urban*Bell,*U.A.*>*maar*in*deze*mededeling*noemen*we*onszelf*"wij",*"ons"*
of* "Taco* Bell".* Wij* zijn* verantwoordelijk* (de* gegevensbeheerder* in* technisch* jargon)* voor* onze*
website.*In*deze*kennisgeving*wordt*beschreven*hoe*we*uw*gegevens*gebruiken*om*dit*te*doen.*
Niet%onze%franchisenemers.*Onze*restaurants*worden*gerund*door*franchisenemers,*onafhankelijke*
bedrijfseigenaars*en*daarom*onafhankelijke*gegevenscontroleurs*(yep,*opnieuw*technische*termen).*
Als* gevolg* hiervan* is* elke* franchisenemer* verantwoordelijk* voor* zijn* eigen* naleving* van* de*
gegevensbescherming.*Als*u*met*een*van*onze*franchisenemers*wilt*spreken*over*hun*omgang*met*
privacy,*neem*dan*rechtstreeks*contact*met*hen*op.*
WELKE%GEGEVENS%KUNNEN%WE%VERZAMELEN%EN%HOE%GEBRUIKEN%WE%DEZE?%
Als* u* onze* Wi>Fi* gebruikt,* verkrijgen* we* informatie* die* u* gebruikt* om* u* aan* te* melden* voor* de*
services*en*verbindingsinformatie,*zoals*uw*contactgegevens,*samen*met*de*datum,*tijd*en*locatie*
waarop* u* de* Wi>Fi* hebt* geopend.* We* gebruiken* deze* beperkte* informatie* voor* onze* legitieme*
belangen*in*het*beter*begrijpen*van*patronen*in*het*verkeer*naar*onze*restaurants*en*de*voorkeuren*
van*onze*klanten.*
We*gebruiken*deze*informatie*alleen*om*inzicht*te*krijgen*in*bredere*trends,*voor*bedrijfsplanning*
en* we* ontvangen* geen* informatie* over* de* websites* die* u* bezoekt,* de* apps* die* u* gebruikt* of* uw*
communicatie.* Om* deze* reden* gaan* onze* belangen* niet* voor* op* uw* rechten* op*
gegevensbescherming.*
MET%WIE%DEELT%TACO%BELL%MIJN%INFORMATIE?%
Wanneer* we* uw* gegevens* overdragen* aan* organisaties* buiten* de* Taco* Bell>groep,* gebruiken* we*
door*de*Europese*Commissie*goedgekeurde*standaardcontractbepalingen*om*veilige*overdracht*te*
waarborgen.* Wanneer* we* persoonlijke* gegevens* overdragen* aan* een* derde* partij* die* bindende*
bedrijfsregels* heeft* geïmplementeerd,* kunnen* we* daarop* vertrouwen* om* de* overdracht* te*
waarborgen.* Neem* voor* meer* informatie,* waaronder* het* verkrijgen* van* een* kopie* van* de*
documenten* die* worden* gebruikt* om* uw* informatie* te* beschermen,* contact* met* ons* op* zoals*
beschreven*in*de*sectie*‘Contact*met*ons’*hieronder.*
WELKE%ANDERE%RECHTEN%HEB%IK?%
U*hebt*het*recht*om*ons*om*een*kopie%van%uw%persoonlijke%gegevens%te%vragen;*om*de*verwerking*
van*uw*persoonlijke*gegevens*te%corrigeren,%te%verwijderen%of%te%beperken;*en*om*de*persoonlijke*
gegevens*die*u*verstrekt*in*een*gestructureerd,%digitaal%leesbaar%formaat%te%verkrijgen.*Bovendien*
kunt* u* bezwaar% maken% tegen% de% verwerking* van* uw* persoonlijke* gegevens* in* bepaalde*
omstandigheden*(met*name*wanneer*wij*de*gegevens*niet*hoeven*te*verwerken*om*te*voldoen*aan*
een*contractuele*of*andere*wettelijke*vereiste*of*dwingende*reden).*Waar*we*om*uw*toestemming*
hebben*gevraagd,*kunt*u*de*toestemming%op%elk%gewenst%moment%intrekken.*Als*u*ons*vraagt*om*

uw*toestemming*aan*ons*in*te*trekken*om*uw*gegevens*te*verwerken,*heeft*dit*geen*invloed*op*de*
verwerking*die*op*dat*moment*al*heeft*plaatsgevonden.*
Deze* rechten% kunnen% beperkt% zijn,* bijvoorbeeld* als* het* voldoen* aan* uw* verzoek,* persoonlijke*
gegevens*over*een*andere*persoon*zou*onthullen,*of*als*u*ons*vraagt*om*informatie*te*verwijderen*
die*wij*wettelijk*verplicht*zijn*of*die*dwingende*legitieme*belangen*hebben*om*te*bewaren.*Als*u*nog*
steeds* niet* weet* wat* u* moet* doen,* heeft* u* het* recht% om% een% klacht% in% te% dienen* bij* de*
gegevensbeschermingsautoriteit* in* het* land* waar* u* woont,* waar* u* werkt* en* waar* u* denkt* dat* de*
vermeende*inbreuk*zich*bevindt.*
HOE%LANG%BEWAREN%JULLIE%MIJN%GEGEVENS?%
We* zullen* uw* persoonlijke* gegevens* alleen* bewaren* zolang* we* deze* nodig* hebben* voor* ons*
legitieme* belang* in* overeenstemming* met* de* geldende* wetgeving.* Na* die* tijd* zullen* we* uw*
gegevens*verwijderen*of*anonimiseren*of,*als*dit*niet*mogelijk*is*(bijvoorbeeld*omdat*de*informatie*
is*opgeslagen*in*back>uparchieven),*zullen*we*uw*informatie*veilig*opslaan*en*isoleren*zonder*verder*
gebruik*ervan*te*maken*tot*verwijdering*mogelijk*is.*We*bewaren*informatie*over*uw*verbinding*met*
de* Wi>Fi>service* gedurende* zes* jaar* vanaf* de* datum* waarop* u* voor* het* laatst* verbinding* hebt*
gemaakt*met*de*services.*
HOE%KAN%IK%CONTACT%OPNEMEN%MET%TACO%BELL?%
Als*u*vragen*heeft*over*onze*Kennisgeving*of*het*gebruik*van*uw*persoonlijke*gegevens,*neem*dan*
contact*op*met*(i)*post:*Taco*Bell*Klantenservice,*Strawinskylaan 3127 8th floor, 1077 ZX Amsterdam
of*(ii)*e>mail:*info@urbanbell.nl*
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