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Juridische informatie, Beleid inzake gegevensbescherming & Cookies 
 

Ingevolge de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), informeert 

TAKE OFF, een onderaannemer bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens, op 

transparante wijze over het gebruik van persoonlijke gegevens binnen zijn organisatie. 

 

 

I. JURIDISCHE INFORMATIE INZAKE DE WEBSITE 
 

De rubrieken die bestemd zijn voor het merk Bridgestone Europe NV/SA op de website « je-participe.fr 

», hierna genoemd « De Website », worden gepubliceerd door de onderneming TAKE OFF die handelt 

als onderaannemer in opdracht van de volgende verantwoordelijke uitgever : Bridgestone Europe 

NV/SA  met maatschappelijke zetel te 19 rue d’Arcueil, 94593 RUNGIS Cedex, France, ingeschreven in 

het Handelsregister onder het nummer 842 476 277, hierna genoemd « De Organiserende 

Onderneming ». 

 

De hoofdredacteur is Bridgestone Europe NV/SA, Succursale France - contact.bsfr@bridgestone.eu - 

(+33) 1 69 19 27 00. 

 

De webhosting-provider van de hierboven vermelde website is Jaguar network - 70 Chemin du Passet, 

13016 Marseille (Siren 439099656 - contact@jaguar-network.com). 

 

 

II. VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS IN HET 

KADER VAN PROMOTIEAANBIEDINGEN 
 

In het kader van contractuele betrekkingen, organiseert TAKE OFF verschillende soorten 

promotieaanbiedingen (aanbiedingen met uitgestelde terugbetalingen, aanbiedingen met geschenken, 

spelen, getrouwheidswinkels...). Daartoe worden persoonlijke gegevens van eindklanten of 

tussenpersonen, of van potentiële klanten verzameld en opgeslagen door onze onderneming als 

verantwoordelijke voor de gegevensverwerking (of als onderaannemer naargelang de specifieke 

contractuele voorwaarden) in opdracht van de  opdrachtgever. 

 

 

1. Verzamelde gegevens in functie van de behoeften van de aanbieding 
 

• Persoonlijke informatie : aanspreking, naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, 

telefoonnummer, postadressen (domicilie en/of leveringsadres indien van toepassing) 

• Opt-inbewijzen : toestemming voor het ontvangen van commerciële aanbiedingen (of iedere 

andere toestemming), e-mail, IP-adres, datum, uur van toestemming 

• Aankoopbewijzen : kassatickets, facturen, leveringsbon... 



• Bankgegevens : IBAN- en BIC-gegevens  

• Sociale zekerheidsnummer in het kader van de wettelijke verplichtingen inzake de regelgeving 

van de fiscaliteit (Franse wet RVTE) 

 

2. Verzamelings- en verwerkingsdoeleinden  
 

• Het technisch organiseren van alle soorten promotieaanbiedingen ; 

• Het identificeren van deelnemers en het controleren van de geldigheid van aanvragen ;  

• Het uitvoeren van een overschrijving of het verzenden van toewijzingen in voorkomend geval ;  

• Het beheren van aanvragen of klachten van deelnemers ; 

• Het organiseren van de opvolging en het opstellen van verslagen ten behoeve van de 

opdrachtgevers en het opstellen van de daarbij horende facturatie ; 

• Het opstellen van een document, waarin frauduleuze dossiers worden verzameld om ze te 

blokkeren in het geval van herhaling ; 

 

 

3. Bewaarperiode van de gegevens 
 

Met uitzondering van een specifieke contracttermijn, bedraagt de maximale bewaarperiode 1 jaar na 

afsluiting van het beheer van de operatie.  We willen er echter op wijzen dat de opt-inbewijzen (e-mail, 

IP-adres, datum, uur, voorwerp van toestemming) tot 3 jaar kunnen worden bewaard. 

 

 

4. Ontvanger van de gegevens 
 

Enkel het interne of uitbestede operationele of logistieke personeel, de projectleiders en de Directie in 

geval van geschil zijn bevoegd om toegang te hebben tot de opgeslagen gegevens.  

Na toestemming, kunnen de persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar onze opdrachtgever die 

ze kan bewaren gedurende een periode van maximum 3 jaar na inactiviteit van de prospect-relatie.   

De informatie betreffende al onze gesprekspartners (klanten, leveranciers, partners, ...) kan worden 

overgedragen aan partners die instaan voor het beslechten van geschillen of voor controle : advocaten 

via outsourcing, accountancy-kantoren, instellingen... indien nodig. 

 

 

5. Rechtsgronden van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens 
 

• De toestemming van de betrokken personen ; 

• Of de uitvoering van een dienstverleningscontract of van een aanvaard commercieel voorstel ; 

• Of de uitvoering van onze algemene verkoopsvoorwaarden bij onze klanten ;  

• Of de wettelijke verplichting met betrekking tot een geldende wetgeving ; 

• Of ons rechtmatig belang als organisator van terugbetalingsaanbiedingen ; 

• Of het eventuele rechtmatig belang van een klant die ons een opdracht geeft ; 

• Of het rechtmatig belang van de betrokken personen ; 

 

 

 



6. Opslag van gegevens / Beveiligde IT-architectuur 
 

Onze gegevens en onze klantgegevens worden bewaard in Frankrijk in onze beveiligde lokalen en ons 

geoutsourcete Jaguar network-datacenter gevestigd in Frankrijk met iso27001-, HDS- en PCI-DSS-

certificatie : https://www.jaguar-network.com/produit/datacenter. 

De gegevens die we verzamelen kunnen ook buiten de EU worden gebracht via Amerikaanse tools (meer 

bepaald Gmail Pro, Gdrive en Frontapp) bevoegd voor het ontvangen van de gegevens van Europa (op 

zijn minst met certificatie Privacy Shield en ook iso27001 in de meeste gevallen) en met waarborg van 

de bescherming van de privacy. 

 

 

7. Uw rechten 
 

Uit hoofde van de Europese wetten en de wet van 6 januari 1978 (inzake informatica, 

gegevensbestanden en vrijheden), beschikt u over recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen, 

te corrigeren, te beperken, over te dragen en te verwijderen, alsook het recht om zich te verzetten 

tegen de verwerking ervan omwille van gegronde redenen. U kunt het geheel van deze rechten 

uitoefenen via e-mail naar het adres dpo@take-off.fr, of via de post naar het adres TAKE OFF - Service 

DPO, CS 50454, 13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2. U beschikt overigens over het recht om te allen tijde 

uw toestemmingen in te trekken en een klacht in te dienen bij de Franse Nationale Commissie van 

Informatica en Vrijheden (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - CNIL), meer bepaald 

via hun website www.cnil.fr. 

 

 

III. COOKIEBELEID 
 

Een cookie is een element om informatie over het navigatiegedrag van de gebruiker op de website op 

te slaan. Het kan de gebruiker niet identificeren. 

 

Er bestaan verschillende soorten cookies : 

• De strikt noodzakelijke cookies : deze cookies laten u toe om te navigeren op de Website en zijn 

noodzakelijk voor de goede werking van de Website. Als ze worden gedeactiveerd, zullen er 

problemen opduiken bij het gebruik van de Website en zullen er bijgevolg bepaalde functies 

niet toegankelijk zijn. 

• De functionele cookies : deze cookies kunnen uw voorkeuren, uw keuzes onthouden om uw 

gebruikservaring op de Website te personaliseren. 

• Performantie- en statistische cookies : deze cookies verzamelen informatie over de manier 

waarop de Gebruikers de Website gebruiken (het aantal bezoeken, het aantal geraadpleegde 

pagina’s, de activiteit van de bezoekers) via de analysetools Google Analytics en Facebook. Deze 

cookies laten ons ook toe om problemen rond de werking van de Website te identificeren en 

op te lossen en de Website te verbeteren. 

 

De Website en je-participe.fr maken geen gebruik van functionele cookies, noch van performantie- en 

statistische cookies. 


