Ingangsdatum van data-privacyverklaring:
01/05/2017
Datum laatste herziening:
13/03/2017
Versienr. verklaring:
1.0

DOELEINDEN EN KENNISGEVINGEN
ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA waardeert uw belangstelling voor de Mobil 1 TM promotie voor
entertainment download ('de promotie'). Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u onze praktijken
begrijpt met betrekking tot het verzamelen van informatie van bezoekers en de manieren waarop we die
informatie gebruiken.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de informatie die via de promotie wordt verzameld. Deelname is
vrijwillig en deze privacyverklaring en de algemene voorwaarden zijn erop van toepassing.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
De persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt worden gebruikt door ExxonMobil Petroleum and Chemical
BVBA en aan ExxonMobil verbonden ondernemingen overal in Europa (in deze verklaring gezamenlijk
aangeduid als 'ExxonMobil') en/of bedrijven die bij ExxonMobil onder contract staan, uitsluitend met het oog
op deze promotie.
In het kader van deze promotie bezoekt u mogelijk andere websites waarop een ander privacybeleid van
toepassing is. Daarom adviseren wij u om op elke website na te gaan welk beleid daarop van toepassing is.

INFORMATIE EN GEBRUIK
Wanneer u op onze website in verband met de promotie komt, verzamelen onze webservers automatisch
informatie die de site in staat stelt om tijdens uw bezoek met uw browser te communiceren. Ook gebruiken wij
Google Analytics voor het bijhouden van cumulatieve statistische gegevens, zoals het aantal bezoeken aan de
site, welke onderdelen van de site bezoekers selecteren, IP-adres (het internetadres dat door uw
internetserviceprovider aan uw computer wordt toegewezen), domeintype, browsertype (bijv. Firefox, Chrome,
Edge of Internet Explorer), datum en tijd van de dag. Wij gebruiken deze informatie voor statistieken die ons
helpen bij het ontwerp en beheer van de website en bij het meten en verbeteren van de promotie. Deze
soorten informatie onthullen geen persoonlijke gegevens waarmee wij de identiteit of locatie van individuele
bezoekers zouden kunnen vaststellen.
Aan het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens, dat wil zeggen informatie waarmee een
specifieke persoon kan worden geïdentificeerd, zoals naam, adres, telefoonnummer, kentekennummer, emailadres en geboortedatum, zijn privacyconsequentieskwesties verbonden. Als u tijdens uw bezoek beslist
om zich voor de promotie in te schrijven, zult u ons persoonlijke gegevens verstrekken.
De persoonlijke gegevens die u ons bij het inschrijven verstrekt, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van
deze promotie, om ons in staat te stellen u passende toegang te bieden tot diverse websites, pagina's en
materialen, en ook om te bepalen of u in aanmerking komt voor de prijs en om u deze per e-mail te doen
toekomen. Het is mogelijk dat we uw contactgegevens nodig hebben om contact met u te kunnen opnemen en
u te vragen om meer inlichtingen in verband met uw claim, zoals nader omschreven in artikel 4 en 5 van de
algemene voorwaarden van de promotie.
De persoonlijke gegevens die u ons in het kader van deze promotie verstrekt, worden bewaard tot het einde
van de promotie en tot uiterlijk 18 maanden daarna met het oog op administratieve doeleinden, bijv. verificatie
van prijzen, controle op fraude enz.
Als u bij uw inschrijving voor de promotie het vakje aanvinkt waarin u vraagt om op de hoogte te worden
gehouden van het laatste nieuws van ExxonMobil, worden uw gegevens bewaard door ExxonMobil en sturen
wij u nu en dan marketing-informatie en nieuws waarvan wij denken dat die voor u relevant zijn, totdat u
besluit om de ontvangst daarvan stop te zetten.

Als u er niet voor kiest om dergelijke berichten te ontvangen of als u ervoor kiest om de ontvangst stop te
zetten, zullen wij u die niet toezenden of zullen wij u deze berichten niet meer toesturen.
Zoals hieronder uitgelegd in de paragraaf over gegevensoverdrachten zullen wij persoonlijke gegevens niet
distribueren, verhuren of verkopen aan derden om hen in staat te stellen hun producten en diensten aan u aan
te bieden.

GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN
Hoewel de promotie voor kinderen interessant kan zijn, wil ExxonMobil met de promotie geen persoonlijke
informatie van personen jonger dan 18 jaar verzamelen.

GEGEVENSOVERDRACHTEN
Het communiceren via het internet en het aan u verzenden van informatie, producten en diensten op een
andere manier, betekent dat uw persoonlijke informatie aan derden doorgegeven of door derden behandeld
wordt, maar ExxonMobil verkoopt of verdeelt uw persoonlijke informatie niet aan derden opdat ze hun
producten en diensten aan u zouden kunnen aanbieden.
Wij doen een beroep op andere bedrijven en individuen om namens ons functies uit te voeren. Voorbeelden
hiervan zijn het uitvoeren van bestellingen en leveringen, het verzenden van post en e-mail, het verwijderen
van repetitieve informatie van klantenlijsten, het analyseren van gegevens, het verlenen van bijstand op het
gebied van marketing, de verwerking van kredietkaartbetalingen en het bieden van klantenservice. Zij krijgen
toegang tot de persoonlijke informatie die ze nodig hebben om hun functie uit te oefenen, maar mogen deze
niet voor andere doeleinden gebruiken.
Wij zullen de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen mogelijk overbrengen naar andere landen dan
het land waar de gegevens oorspronkelijk werden verzameld. Het kan daarbij gaan om landen die niet dezelfde
wetgeving hebben met betrekking tot gegevensbescherming als het land waar u de gegevens oorspronkelijk
verstrekt hebt. Wanneer wij uw gegevens overbrengen naar andere landen, beschermen wij die gegevens
volgens de omschrijving in deze privacyverklaring. Door gegevens in de promotie in te dienen en de
voorwaarden van deze privacyverklaring te aanvaarden, stemt u in met deze overdrachten, met inbegrip van
grensoverschrijdende overdrachten van gegevens die onder deze privacyverklaring vallen.

GEVOELIGE INFORMATIE
ExxonMobil vraagt geen gevoelige informatie van bezoekers voor onze promotie, tenzij het wettelijk verplicht is
om die te vragen. Gevoelige informatie omvat een aantal soorten gegevens met betrekking tot: ras of etnische
afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of andere soortgelijke overtuigingen, lidmaatschap van
vakbonden, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele levenswijze of strafbladen. Wij adviseren u ons
niet te voorzien van gevoelige informatie van deze aard.

UW RECHTEN
Als u in een land woont met uitgebreide wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, gelden
voor u mogelijk bepaalde rechten met betrekking tot de verzamelde gegevens, waaronder: het recht om te
weten en zien welke persoonlijke gegevens er verwerkt worden; het recht om onjuiste persoonlijke gegevens
te laten verbeteren of verwijderen; en het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke
gegevens in te trekken.
U kunt verzoeken om verwijdering of aanpassing van uw persoonlijke gegevens door contact met ons op te
nemen volgens een van de hieronder vermelde methoden. Wij leveren vervolgens een redelijke inspanning om
aan uw verzoek tegemoet te komen.

CONTACT MET EXXONMOBIL
Als u vragen hebt over de inhoud van deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonlijke
gegevens, kunt u contact opnemen met het Data Privacy Office van ExxonMobil via de gegevens hieronder. Het
is hierbij nuttig om ons te laten weten in welke context u de persoonlijke gegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld
in verband met deze promotie.

ExxonMobil Global Services Company
Attn: Data Privacy Office
Esso Petroleum Company Limited
Mail Point 5A
Ermyn Way
Leatherhead
Surrey
Verenigd Koninkrijk
KT22 8UX
data.privacy.office@exxonmobil.com

GEBRUIKSVOORWAARDEN, KENNISGEVINGEN EN HERZIENINGEN
Als u besluit om webpagina's in verband met de promotie te bezoeken en daarbij uw persoonlijke gegevens in
te dienen in het kader van deze promotie, zijn bij elk mogelijk conflict over privacy deze privacyverklaring en
onze algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing, met inbegrip van eventuele beperkingen op mogelijke
schadevergoedingen, arbitrage bij conflicten en rechtsgebiedbepalingen. We behouden ons het recht voor om
deze verklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, tenzij hierin anders bepaald.
Mocht zich de onwaarschijnlijke situatie voordoen dat wij tijdens de promotieperiode significante wijzigingen
aanbrengen in deze privacyverklaring, dan zullen wij de veranderingen publiceren op deze pagina en de
herzieningsdatum boven aan de privacyverklaring wijzigen.

