Informatie over de verwerking van persoonsgegevens krachtens artikel 13
van het Italiaanse Decreet 196 / 2003
Geachte klant,
Geox SpA (hierna “Geox”), handelend als Data Controller, informeert u, in overeenstemming met
artikel 13 van het Italiaanse Decreet 196/2003 Wetboek betreffende de bescherming van
persoonsgegevens (hierna “Wetboek”), dat het zal overgaan tot de verwerking van gegevens door
u verstrekt in overeenstemming met de huidige wetgeving en met de onderstaande voorwaarden.
Doel van de verwerking en gebruikte methoden
De persoonlijke gegevens die u verstrekt, zullen worden verzameld en verwerkt, binnen de grenzen van
de door u gegeven toestemming, op papier en / of met behulp van elektronische of geautomatiseerde
instrumenten, voor de volgende doeleinden:
1) het verzenden van algemeen reclame- / promotiemateriaal (per post, e-mail, SMS, MMS, enz.)
betreffende producten, specifieke initiatieven, diensten en / of aanbiedingen van Geox;
2) verbetering van ons commercieel aanbod, dankzij de kennis van uw aankoopvoorkeuren: door uw
naam aan de kassa te geven kunnen uw aankopen geregistreerd worden, gekoppeld worden aan uw naam en
geanalyseerd, om zo uw consumptiegewoonten te kennen en ons commercieel aanbod daaraan aan te passen.
3) het verzenden van reclame- / promotiemateriaal op maat – d.w.z. gemaakt op basis van uw
aankoopvoorkeuren (per post, e-mail, SMS, MMS, enz.);
4) u te contacteren - ook door middel van telefonische interviews of via e-mail - voor marktonderzoek en om
uw mate van tevredenheid na te gaan over de kwaliteit van de producten en diensten aangeboden door Geox.
Gelieve alle gegevens te verschaffen die aangeduid zijn als “verplicht” omdat ze noodzakelijk zijn voor de
verzending van reclame- / promotiemateriaal; in geval van ontbrekende of onvolledige gegevens, kunnen we geen
gevolg geven aan uw aanvraag. Het niet invullen van gegevens die aangeduid zijn als “optioneel” hebben enkel
tot gevolg dat Geox niet in staat zal zijn om alle of een deel van de activiteiten beschreven in punt 2,3, en 4, uit te
voeren.
Om uw gegevens te kunnen verwerken voor bovengenoemde doeleinden hebben wij uw uitdrukkelijke
toestemming nodig.
Overdracht en verspreiding van persoonlijke gegevens
Uw gegevens zullen niet worden verspreid. Om ons in staat te stellen de bovengenoemde doeleinden na te
streven, kunnen uw gegevens toegankelijk zijn voor het personeel en het management van de afdeling Marketing
en ook voor externe Data Controllers zoals: (i) bedrijven die namens ons uw gegevens op hard-copy digitaliseren,
(ii) bedrijven die namens ons uw aankopen analyseren en promoties en / of commerciële communicatie
ontwikkelen, (iii) bedrijven die instaan voor de verzending van het reclame- en/of promotiemateriaal beschreven in
punt 1) en 3) (beperkt tot gegevens die nodig zijn voor het verzenden), (iv) aan ons gelieerde bedrijven die instaan
voor het beheer van de Geox-winkels, (v) dochterondernemingen die namens ons uw gegevens verzamelen, (vi)
bedrijven die onze digitale en papieren archieven beheren en opslaan. Te dien einde (punt vi) kunnen gegevens
ook tijdelijk worden overgebracht naar het buitenland, met inachtneming van en met de contractuele garanties
die verankerd zijn in artikelen 43 tot 45 van het Italiaanse Decreet 196/2003. De namen van alle externe data
controllers zijn vermeld op www.geox.com.
Rechten van de betrokkene
Door een mededeling te sturen naar Geox SpA, Via Feltrina Centro n. 16, 31044 Montebelluna (TV) – Marketing
Dept., Tel. +39 0423 2822 Fax +39 0423 282125 e-mail privacy@geox.com kan u op elk gewenst moment
gebruik maken van de rechten beschreven in artikel 7 van de Italiaanse Wet op Privacy, met inbegrip van het
recht om: 1) zonder verwijl de bevestiging te verkrijgen van het bestaan van persoonsgegevens betreffende
uzelf; 2) informatie te verkrijgen over: a) de bron van de persoonlijke gegevens, het doel en de methoden van
de verwerking, de logica van de verwerking die uitgevoerd wordt met behulp van elektronische instrumenten,
de identiteit van de data controller of de verantwoordelijke personen, de personen of categorieën van personen
aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt of die kennis kunnen krijgen van de betreffende gegevens in hun
hoedanigheid van data controller of processor; de bijwerking, correctie en indien er belangstelling is, integratie
van de data; b) de annulering, het anoniem maken of het blokkeren van onrechtmatig verwerkte gegevens; 3) u
geheel of gedeeltelijk te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die uzelf betreffen, met het doel
commerciële informatie te verkrijgen of het verzenden van reclame of materiaal voor directe verkoop of voor het
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uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie.
Data controller en data processor
Data Controller is Geox SpA, met maatschappelijke zetel in Via Feltrina Centro n. 16, 31044,
Montebelluna (TV). De tijdelijke directeur van het Management voor Veiligheid en Diensten is aangesteld
tot Hoofd Data Processor. Zijn/haar naam, evenals een bijgewerkte lijst van andere verantwoordelijken is
beschikbaar op aanvraag te sturen naar het contactadres hierboven.
										Geox SpA
Ik verklaar de informatie over de verwerking van persoonsgegevens op de achterkant van dit blad te hebben
gelezen en geef toestemming om, in overeenstemming met artikel 23 en 130 van het Italiaanse Decreet
30.06.2003, nr. 196, mijn persoonlijke gegevens te verwerken voor volgende doeleinden:
1) Marketing: het verzenden - per post, e-mail, sms, mms – van algemeen reclame- / promotiemateriaal
		JA				NEE
2) Profilering: de analyse van mijn aankoopvoorkeuren voor de verbetering van uw commercieel aanbod
		JA 				NEE
3) Marketing profiel: het verzenden - per post, e-mail, sms, mms - van reclame- / promotiemateriaal, ontwikkeld
op basis van mijn aankoopvoorkeuren (enkel beantwoorden als u JA geantwoord hebt op vraag 2)
		JA 				NEE
4) Marktonderzoek: het verrichten van marktonderzoek en het nagaan van mijn graad van tevredenheid over
producten en diensten van Geox
		JA 				NEE
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