FURLA PRIVACYMEDEDELING
Deze privacymededeling legt uit hoe Furla S.p.A., een vennootschap naar Italiaans recht met
maatschappelijke zetel in Via Bellaria 3/5, 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italië (“Furla”), uw
gegevens verwerkt in overeenstemming met de Europese verordening 2016/679 (“AVG”) en de
wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in uw land, gebied of plaats (samen met
de AVG, de “Privacywetten”).
Wij geloven dat het beschermen van uw persoonsgegevens een fundamentele waarde van onze
bedrijfsactiviteiten is en we willen u voorzien van alle informatie zodat u in staat bent om het gebruik
van uw persoonsgegevens en toestemming, in voorkomend geval, te controleren voor de relatieve
verwerking door Furla, op een expliciete en geïnformeerde manier.
a) WANNEER WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?
Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld bij de volgende aangelegenheden:
(1) Als u wenst deel te nemen aan het getrouwheidsprogramma van Furla (“My Furlaprogramma”) en u zich als klant wenst te registreren (“My Furla-klant”);
(2) Als u producten of diensten van Furla koopt, als een My Furla-Klant, in een van de
verkooppunten van die wereldwijd aangesloten zijn bij het My Furla-programma (onderaan
vindt u de lijst van aangesloten landen) of als u een websites van Furla bezoekt of er een
aankoop op doet, of via de app van Furla of een ander online kanaal of op sociale media met
betrekking tot Furla (de “Online kanalen”); of
(3) ter gelegenheid van een promotioneel initiatief gesponsord door Furla (zoals spelletjes of
prijscompetities).
b) WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW PERSOONSGEGEVENS?
Furla S.p.A., met maatschappelijke zetel in Via Bellaria 3/5, 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italië,
zal als gegevensverwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens verwerken voor het beheer van:
(1) uw inschrijving voor het My Furla-programma om u te registreren als een My Furla-klant en om
de veiligheid van uw profiel na registratie te verzekeren (“My Furla klantregistratie”);
(2) elke dienst eb/of initiatief voor My Furla-klanten wereldwijd (zoals deelname aan spelletjes of
prijscompetities), inclusief het verzenden van communicatie om u op de hoogte te houden van
deze diensten en initiatieven (“Diensten en Initiatieven voorbehouden voor My Furlaklanten”);
(3) klantinteractie met onze sociale pagina’s (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, enz.)
(“Sociale Interacties”);
(4) “Marketing- en Profileringsactiviteiten”.
Met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens voor uw aankoop van Furla-producten
met inbegrip van het verstrekken van elke daarmee verband houdende dienst zoals verzending,
cadeauberichten/cadeauverpakkingen, levering in winkels, het beheren van geretourneerde goederen,
klantenservice en de dienst na verkoop (gezamenlijk “Verkoopdiensten”), worden uw gegevens
verwerkt door autonome gegevensverwerkingsverantwoordelijken die als volgt geïdentificeerd worden:
Furla S.p.A.

➢ voor de aankoop in een van de
verkooppunten van Furla die in Italië gelegen
zijn of
➢ voor de aankoop via een van de Online
kanalen die beschikbaar zijn in de landen van
de EU
Elk lokaal bijkantoor van Furla (onderaan ➢ voor de aankoop in een van de
vindt u de lijst van deze lokale bijkantoren die
verkooppunten van een bijkantoor van Furla
aangesloten zijn bij het My Furla-programma)
dat aangesloten is bij het My Furla-

De Privacymededelingen van elke dochteronderneming van
de Furla Groep die verkoopactiviteiten uitvoeren op lokaal
niveau zijn hier beschikbaar
Furla Japan https://www.furla.com/jp/en/privacy-

programma en dat niet in Italië gelegen is, of
➢ voor de aankoop via een van de Online
kanalen die beschikbaar zijn in landen buiten
de EU.

jp/?force=true
Furla VS https://www.furla.com/us/en/privacynotice-us/?force=true
Furla

Australië

https://www.furla.com/au/en/privacyau/?force=true
Furla

Nieuw-Zeeland

https://www.furla.com/nz/en/privacynz/?force=true
Furla

Canada

https://www.furla.com/ca/en/privacy-en.html
Voor die lokale bijkantoren van Furla in de EU en
Zwitserland kunnen ze in de winkel worden gevraagd op
het ogenblik van de aankoop.

Elk lokale partner van Furla (onderaan vindt u ➢ voor de aankoop in een verkooppunt van de
de lijst van deze lokale partners die aangesloten
lokale partners die aangesloten zijn bij het My
zijn bij het My Furla-programma)
Furla-programma.
De privacymededelingen van elke lokale partner van Furla
kunnen in de winkel worden gevraagd op het ogenblik van
de aankoop.

c) DE

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN WE, DE DOELEINDEN ERVAN EN DE
RECHTSGROND VOOR HET VERWERKEN?

Furla kan uw persoonsgegevens die u vrijwillig heeft geleverd, verwerken voor de volgende doeleinden,
op volgende rechtsgrond:
Categorieën van
Doeleinden
Rechtsgrond
persoonsgegevens
naam, geboortedatum, btw- (1) om te voldoen aan de wettelijke naleving van een
nummer, adres, telefoonnummer, verplichtingen van Furla zoals wettelijke
e-mailadres,
gegevens
over verplichtingen
wat
betreft verplichting die Furla
hobby’s,
werk,
interesses, productaansprakelijkheid en garanties wordt opgelegd (art.
aankoopgegevens
(bv. en
andere
verplichtingen
die 6, eerste alinea, onder
aangekochte producten, plaats, voortvloeien uit onderzoeken of c) AVG)
datum en tijdstip van aankoop, instructies
van
overheden,
leveringsgegevens)
bekeken bijvoorbeeld in het geval van frause of
producten
wettelijke geschillen (“Wettelijke
verplichtingen”)
naam, geslacht (optioneel en 2) om u te registreren als een My uitvoering van een
alleen
voor
geregistreerde Furla-klant waardoor u wereldwijd overeenkomst waar u
klanten), geboortedatum, adres, exclusieve
aanbiedingen
en partij bij bent, om op
telefoonnummer, e-mailadres
gereserveerde
diensten
voor uw verzoek de nodige
geregistreerde klanten kan genieten (u maatregelen te nemen
krijgt een e-mail ter bevestiging nadat nog
voor
de
u zich geregistreerd heeft) en om de overeenkomst
veiligheid van uw proefiel te gesloten wordt (art. 6,
verzekeren na registratie (“My Furla eerste alinea, onder b)
klantregistratie”)
AVG)
naam, geboortedatum (alleen (3) om verplichtingen na te komen uitvoering van een
voor geregistreerde klanten), btw- die strikt verband houden met de overeenkomst waar u
nummer, adres, telefoonnummer, aankoop van een product en een partij bij bent, om op

e-mailadres,
aankoopgegevens
(bv. aangekochte producten,
plaats, datum en tijdstip van
aankoop, leveringsgegevens)

gerelateerde dienst, zoals: verzenden,
cadeaubericht/cadeauverpakking,
levering in winkel, retourbeleid en alle
assistentie
na
de
aankoop
(“Verkoopdiensten”)

naam, adres, telefoonnummer, e- (4) om ervoor te zorgen dat u toegang
mailadres
heeft tot exclusieve services en
initiatieven die zijn voorbehouden aan
My Furla-klanten over de hele wereld
(bijvoorbeeld
spelletjes
of
prijswedstrijden),
inclusief
het
verzenden van berichten om u op de
hoogte te houden van deze services en
initiatieven (“Services en initiatieven
voorbehouden
aan
My
Furla
cliënten”);
naam, geboortedatum, geslacht (5) “Marketing activiteiten”
(alleen
voor
geregistreerde
klanten), adres, telefoonnummer, 5a. om marktonderzoek, statistische
e-mailadres, browsergegevens en analyses of ander onderzoek uit te
producten bekeken in Online voeren met als doel onze producten
Kanalen
en diensten te verbeteren en het
niveau van klanttevredenheid te
evalueren
5b. om marketing- en promotieinitiatieven uit te voeren en om
aanbiedingen
en
marketingcommunicatie te verzenden
die verband houden met de entiteiten
van Furla (Furla SPA en zijn
dochterondernemingen)
en
de
producten en diensten van Furla via
de aangegeven kanalen: per post, email, telefoon, sms of via sociale
media gebeurt, en door het gebruik
van geautomatiseerde procedés (u
wenst bijvoorbeeld een nieuwsbrief te
ontvangen om op de hoogte te blijven
van de nieuwe producten en diensten
van Furla en om meer te weten te
komen over events, wedstrijden,
demonstraties,
getrouwheidsprogramma’s enz., die
Furla organiseert).
Dergelijke
mededelingen
zullen
betrekking hebben op de producten
en diensten op het gebied van mode,
luxeartikelen en dergelijke Als u de
marketingmededelingen
liever
uitsluitend via de traditionele wegen
ontvangt (bv. per post of via niet
geautomatiseerde telefoonoproepen)

uw verzoek de nodige
maatregelen te nemen
nog
voor
de
overeenkomst
gesloten wordt (art. 6,
eerste alinea, onder b)
AVG)
uitvoering van een
contract waarbij de
betrokkene partij is
of uitvoering van
precontractuele
maatregelen die zijn
vastgesteld
op
verzoek
van
de
betrokkene (art. 6, lid
1, let. b) AVG)
uw
toestemming
voor de verwerking
voor deze specifieke
doeleinden (art. 6,
eerste alinea, onder a)
AVG)

stuurt
u
een
privacy@furla.com.

bericht

naar

5c. om u e-mails of sms te sturen die
zijn ontworpen om u te helpen uw
aankoopervaring op onze online
kanalen te verbeteren, op basis van uw
behoeften, of om u eraan te
herinneren een lopende aankoop te
voltooien.

naam, geboortedatum, geslacht
(alleen
voor
geregistreerde
klanten), adres, gegevens over
hobby’s,
werk,
interesses,
aankoopgegevens(bv.
aangekochte producten, plaats,
datum en tijdstip van aankoop,
leveringsgegevens),
bekeken
producten

5d. om u, ook als u niet geïnteresseerd
bent om u in te schrijven voor het My
Furla-programma, onze nieuwsbrief
via e-mail en berichten te sturen die
zijn ontworpen om u te helpen uw
aankoopervaring op onze online
kanalen te verbeteren, op basis van uw
behoeften, of om u eraan te
herinneren een lopende aankoop
(6) om uw consumptiegedrag te
analyseren op de verkoopkanalen van
Furla (in de winkel of bij de Online
kanalen), bijvoorbeeld in verband met
aangekochte producten, bekeken
producten, winkels waar aankopen
werden gedaan, om gepersonaliseerde
aanbiedingen te tonen die aansluiten
bij uw interesses. (“Profilering”)

uw
toestemming
voor de verwerking
voor deze specifieke
doeleinden (art. 6,
eerste alinea, onder a)
AVG)

Furla kan ook uw persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw online browsegeschiedenis, die
werden verzameld tijdens uw bezoeken aan onze websites of tijdens sociale interacties (ongeacht of u
een geregistreerde klant bent of niet), door het gebruik van trackingtechnologie zoals “cookies”
(raadpleeg ons Cookiebeleid [https://www.furla.com/nl/en/cookie-nl/]).
c) 1. GEGEVENS DIE DOOR DERDEN WORDEN VERZAMELD
In dit gedeelte informeren we u over de gegevens die niet rechtstreeks van de betrokkene zijn
verzameld, die u kunt verzenden als onderdeel van de door u gevraagde aankoop van een van onze
producten of diensten (zoals bijvoorbeeld het cadeaubericht/cadeauverpakkingsdienst).
In overeenstemming met art. 14 van de AVG voor gegevens die niet rechtstreeks van de betrokkene
zijn verkregen (zoals momenteel wordt gedaan voor persoonsgegevens van de ontvanger van een
geschenkpakket en/of felicitatiebericht dat u ons kunt sturen om de service te gebruiken), de
kennisgeving voor deze laatste wordt geacht door u te zijn verstrekt; in dit verband verbindt u zich
ertoe uw familielid, vriend of andere betrokkene die de service ontvangt een kopie van deze
kennisgeving of een link om toegang te krijgen tot de online versie te versturen en in ieder geval om de
andere betrokkene op de hoogte te stellen van de essentiële inhoud van deze kennisgeving.
d) HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT EN BESCHERMD?
Uw persoonsgegevens kunnen in elektronische of in gedrukte vorm worden verwerkt. Furla zal
redelijke maatregelen treffen om te waarborgen dat uw informatie veilig wordt bijgehouden, alleen
wordt gebruikt voor de doeleinden die in deze privacymededeling worden bepaald (en niet voor andere
doeleinden) en dat u inzage kan krijgen of informatie kan laten corrigeren op uw verzoek.

Furla gebruikt redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om de persoonlijke
informatie onder haar toezicht te helpen beschermen tegen het verlies, het misbruik en de wijziging
ervan. Er kan echter niet worden verzekerd dat elke vorm van gegevensoverdracht via het internet of
elk opslagsysteem 100% veilig is; verstuur ons dus geen informatie per e-mail die u als vertrouwelijk
beschouwt. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid om uw eigen kopieën te beveiligen van uw
wachtwoorden en daarmee verbonden toegangscodes voor onze online bronnen.
e) HOE LANG HOUDEN WE UW PERSOONSGEGEVENS

BIJ?

Uw persoonsgegevens die worden verzameld om te voldoen aan een wettelijke verplichting en om de
overeenkomst uit te voeren, worden bijgehouden gedurende een periode die niet langer duurt dan
nodig is voor die doeleinden en mag in ieder geval de periode van 10 jaar niet overschrijden na de
beëindiging van de overeenkomst (bv. naar aanleiding van het intrekken van uw registratie als My Furlaklant), waarna ze vernietigd worden, onbruikbaar gemaakt worden of geanonimiseerd worden.
Uw persoonsgegevens die worden verzameld voor marketing- en profileringsdoeleinden kunnen
gedurende een periode van 7 jaar worden bijgehouden (zoals toegestaan door de Italiaanse autoriteit op
het gebied van gegevensbescherming), waarna ze vernietigd worden, onbruikbaar gemaakt worden of
geanonimiseerd worden.
f) ZIJN PERSOONSGEGEVENS NODIG OF OPTIONEEL EN WAT ZIJN DE MOGELIJKE GEVOLGEN ALS
MEN DERGELIJKE GEGEVENS NIET VERSTREKT?
U moet uw gegevens verstrekken voor de doeleinden die worden bepaald onder punt c) (1) (Wettelijke
Verplichtingen), en (2) (My Furla klantregistratie) (3) (Verkoopdiensten) en (4) (Diensten en initiatieven
gereserveerd voor My Furla-klanten). Als u niet wil dat Furla uw gegevens voor deze doeleinden
verwerkt, zal Furla dit respecteren. In dit geval zal u zich echter niet kunnen registreren als My Furlaklant, noch gebruik kunnen maken van de exclusieve diensten en initiatieven die Furla geregistreerde
klanten aanbiedt.
Gegevens verstrekken voor de doeleinden die worden bepaald onder punt c) (5) (Marketingactiviteiten)
en (6) (Profileringsdoeleinde) is daarentegen optioneel. Het niet verstrekken van uw gegevens voor deze
doeleinden zal geen negatieve gevolgen voor u met zich meebrengen. Als u Furla uw toestemming
verleent om uw persoonsgegevens te verwerken voor deze doeleinden, kan u uw toestemming op elk
moment intrekken door een e-mail te sturen naar: privacy@furla.com.
g) HOE DELEN WE DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS , HOE WERKEN ONZE WERELDWIJDE
DIENSTEN EN MET WELKE ENTITEITEN BUITEN DE EER KUNNEN UW PERSOONSGEGEVENS
WORDEN GEDEELD?
Furla zal uw persoonsgegevens niet verspreiden.
Als u zich registreert als My Furla-klanten uw toestemming verleent voor het verwerken van uw
persoonsgegevens voor marketing- of profileringsdoeleinden, zullen uw persoonsgegevens (die worden
verstrekt als onderdeel van uw registratieproces of tijdens een aankoop, bv. naam, geboortedatum
(alleen voor geregistreerde klanten), adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens over hobby’s, werk,
interesses, aankoopgegevens, aangekochte producten, plaats, datum en tijdstip van aankoop,
leveringsgegevens en bekeken producten) in de CRM-gegevensbank van Furla worden ingevoerd, die
toegankelijk zal zijn voor die lokale bijkantoren van Furla of Furla’s partners die deelnemen aan het My
Furla-programma en die optreden als gegevensverwerkers namens de gegevenseigenaar Furla.
Op die manier zal Furla uw gegevens delen met de bedrijven van het Furla-netwerk, zowel in het land
waar u woont als erbuiten en zowel binnen als buiten de EER, waar Furla gevestigd is, vermits het My
Furla-programma wereldwijd wordt beheerd en aan klanten wereldwijd voordelen van Furla verstrekt.
Uw gegevens zullen in het bijzonder automatisch toegankelijk zijn voor alle verkooppersoneel van

Furla in de lokale verkooppunten (bv. als u een winkel van Furla in een ander land bezoekt, kan men n
die winkel toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie).
Tot de bedrijven in het Furla-netwerk behoren moedervennootschappen, dochtervennootschappen en
bijkantoren van Furla en partners zoals verbonden winkels of franchisenemers. U kan hieronder een
lijst van deze bedrijven vinden [link invoegen naar het einde van de pagina] maar zorg ervoor dat u deze lijst
af en toe opnieuw bekijkt om te zien of zich nieuwe bedrijven hebben aangesloten.
Wanneer uw persoonsgegevens naar andere landen worden gestuurd dan het land waar u woont of naar
landen buiten de EER als een onderdeel van het My Furla-programma, zullen uw gegevens beschermd
worden door passende beveiligingssystemen die voortdurend geactualiseerd worden en onderhouden
worden in overeenstemming met toepasselijke Privacywetten (er werden bijvoorbeeld specifieke
gegevensverwerkingsovereenkomsten ingevoerd en de niet-EU-verwerkers hebben de modelbedingen
ondertekend die werden goedgekeurd door de Europese Commissie). U kan een kopie vragen van de
EU-standaardcontractbepalingen door een e-mail te sturen naar: privacy@furla.com.
Afhankelijk van de dienst kan Furla uw persoonsgegevens ook delen (verstrekt tijdens u registratie of
tijdens een aankoop, bv. naam, geboortedatum (alleen voor geregistreerde klanten), adres,
telefoonnummer, e-mailadres, gegevens over hobby’s, werk, interesses, aankoopgegevens, aangekochte
producten, plaats, datum en tijdstip van aankoop, leveringsgegevens en bekeken producten) met
gespecialiseerde bedrijven waaraan Furla als gegevensverwerkers, plichten van technische en
organisatorische aard toevertrouwt die nodig zijn om de relaties met de klanten te beheren. Hiertoe
behoren bedrijven die klantenzorg verstrekken of betaal- verzending-, of opslagdiensten voor de
aankoop van de producten of documentatie met betrekking tot klantenrelaties en bedrijven die de
kwaliteit van de diensten en de klanttevredenheid evalueren, of namens Furla marketing- en
profileringsactiviteiten uitvoeren, met inbegrip van die op lokale basis, inclusief retargetingactiviteiten.
De gegevens die u verstrekt om online aankopen te doen, zoals uw kredietkaartgegevens zullen
uitsluitend verwerkt worden door externe verstrekkers die handelen als gegevensverwerkers van Furla.
Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven buiten de EER. Als het nodig is om uw
gegevens door te geven buiten de EER, zullen we passende maatregelen nemen om te waarborgen dat
uw persoonsgegevens op passende wijze beschermd worden. Een lijst van deze bedrijven is beschikbaar
op het hoofdkantoor van Furla en kan per e-mail worden gevraagd: privacy@furla.com.
h) HET

BESTAAN
PROFILERING

VAN

GEAUTOMATISEERDE

BESLUITVORMING,

MET

INBEGRIP

VAN

Furla kan uw persoonsgegevens verwerken aan de hand van tools voor geautomatiseerde
besluitvorming. Houd rekening met de volgende tabel om de onderliggende logica, het belang en de
beoogde gevolgen van dergelijke verwerking te begrijpen:
− Onderliggende logica: bekeken producten,
aankoopgegevens en frequentie worden
geacht om clusters te creëren van klanten
(ontdekker, fan, klassiek, connaisseur en elite).
Afhankelijk van het cluster worden
geprofileerde marketingberichten tot de
klanten gericht, die de producten van Furla
aanprijzen die voor welbepaalde prijzen
Onderliggende logica en beschrijving van de
verkocht worden;
verwerking
− verwerkte
informatie:
naam,
geboortedatum, adres, gegevens over hobby’s,
werk, interesses, aankoopgegevens (bv.
aangekochte producten, plaats, datum en
tijdstip van aankoop, leveringsgegevens)
bekeken producten;
− bron van de informatie: na het verkrijgen
van uw toestemming om geprofileerd te

worden, verwerkt Furla de gegevens die u
verstrekt wanneer u zich registreert, Online
kanalen gebruikt en producten koopt als een
geregistreerde klant;
− hoe de verstrekte informatie de beslissing
beïnvloedt: het profileren steunt alleen op de
gegevens die u verstrekt; daarom hangt het
resultaat daar volledig van af;
− maatregelen om mogelijke risico’s te
verminderen: er werd een specifieke DPIA
(een gegevensbeschermingseffectbeoordeling)
over de profileringsactiviteit uitgevoerd om
haar onpartijdigheid en effectiviteit te
waarborgen en schadelijke gevolgen uit te
sluiten. U kan een kopie vragen van de
belangrijkste samenvatting door een verzoek
te richten tot het volgende e-mailadres:
privacy@furla.com.
Uw bezoeken op het Onlinekanaal en uw
koopgedrag als een geregistreerde klant zullen de
types producten bepalen die Furla u zal
aanprijzen.

Belang van de verwerking en beoogde
gevolgen van dergelijke verwerking

Daarom, als u producten bekijkt of koopt die:
− goedkoper zijn dan die welke gewoonlijk
bekeken of gekocht worden (of als u vaker
kijkt of vaker aankopen doet), zal u
promotionele
berichten
krijgen
met
betrekking tot de vorige items;
− duurder zijn dan die welke gewoonlijk
bekeken of gekocht worden (of als u minder
vaak kijkt of minder vaak aankopen doet), zal
u promotionele berichten krijgen met
betrekking tot de vorige items

i) UW PRIVACYRECHTEN
U hebt het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens die met u
verband houden, Furla te vragen om inzage in en rectificatie of wissing van persoonsgegevens, de
beperking te vragen van de verwerking die op u slaat en bezwaar te maken tegen de verwerking. U hebt
ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden heb u het recht om
te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke
marketing, met inbegrip van profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct marketing
(art. 21, tweede alinea AVG).
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor profileringsdoeleinden, heb u het recht
om menselijke tussenkomst te krijgen van Furla, uw standpunt uit te drukken en de beslissing te
betwisten (art. 22, derde alinea, AVG).
Uw adres kan gebruikt worden om promotionele berichten te versturen met betrekking tot producten
of diensten van Furla die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds geniet. U zal te allen tijde, ofwel van
bij het begin ofwel in latere berichten, bezwaar kunnen maken tegen het gebruik van uw adres voor
dergelijke doeleinden en bezwaar kunnen maken tegen dergelijke verwerking door een e-mail te sturen
naar: privacy@furla.com.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Italiaanse autoriteit op het gebied van
gegevensbescherming en/of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit als u meent dat de
verwerking van persoonsgegevens de Privacywetten overtreedt.
Om deze rechten uit te oefenen, kan u Furla contacteren door een verzoek versturen naar het volgende
e-mailadres: privacy@furla.com.
In verband met alle problemen die betrekking hebben op het verwerken van uw persoonsgegevens en
de uitoefening van uw rechten krachtens de AVG, kan u de functionaris voor gegevensbescherming
contacteren, EUCS Srls Unipersonale, Piazzale Mazzini 64, Padova, Italië, Dr. Eric Falzone, e-mail:
dpo@furla.com.
j) REGELING VOOR HET DELEN VAN GEGEVENS (VOOR JAPANSE KLANTEN)
A. Als u uw toestemming verleent voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor marketing- en
profileringsdoeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden opgenomen in de gegevensbank van
Furla. Furla zal uw gegevens delen met bedrijven binnen de Furla-groep en met partners van Furla,
door uw gegevens automatisch toegankelijk te maken voor alle verkoopmedewerkers van Furla in
de verkooppunten overal ter wereld. Tot de bedrijven binnen de Furla-groep behoren
moedervennootschappen en dochtervennootschappen van Furla. Onder de partners van Furla
worden aangesloten winkels of franchisenemers verstaan binnen het Furla-netwerk. U kan
hier/beneden[voeg link in naar het einde van de pagina] een lijst vinden van de bedrijven binnen de
Furla-groep en van de partners van Furla.
B. Furla zal uw persoonsgegevens delen die u verstrekt via uw registratie (bv. naam, voornaam, adres
stad, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, beroep enz.); uw aankoopgegevens
(met inbegrip van plaats, datum en tijdstip van aankoop, leveringsgegevens, product- en
betaalgegevens), gegevens over uw bezoeken aan onze website (bv. bekeken producten) en uw
gegevens over uw hobby’s, werk en interesses.
C. Afhankelijk van de dienst kan Furla uw gegevens delen die u hierboven verstrekt hebt (zie het
vorige punt) met bedrijven binnen de Furla-groep, met partners van Furla en met gespecialiseerde
bedrijven waaraan Furla als gegevensverwerkers, plichten van technische en organisatorische aard
toevertrouwt die nodig zijn om de relaties met de klanten te beheren. Hiertoe behoren bedrijven
die opslagdiensten verstrekken voor documentatie met betrekking tot klantenrelaties en bedrijven
die de kwaliteit van de diensten en de klanttevredenheid evalueren, of namens Furla marketing- en
profileringsactiviteiten uitvoeren, met inbegrip van die op lokale basis. Een lijst van deze bedrijven
is beschikbaar op het hoofdkantoor van Furla en kan per e-mail worden gevraagd:
privacy@furla.com.
D. Furla kan de gegevens verwerken en delen die u verstrekt via de app voor de doeleinden die
worden toegelicht in de punten c).2 (registratie als My Furla-klant, om de kwaliteit van de
klantenervaring te verbeteren telkens als u een Furla-winkel bezoekt waar ook ter wereld), c).5)
(marketingactiviteiten); en c).6 (profileringsdoeleinden: om commerciële berichten te versturen die
aansluiten bij de interesses van de gebruikers).
E. Furla S.p.A is de gegevensverwerkingsverantwoordelijke en de entiteit die instaat voor het beheer
van de persoonsgegevens.
K) SCHEMA GEGEVENS DELEN (VOOR AUSTRALISCHE KLANTEN)

Als u in Australië woont, hebt u op grond van de Privacy Act 1988 (Cth) een wettelijk recht om
toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn. U hebt ook het recht om correctie
(inclusief correctie van fouten) van uw persoonsgegevens te vragen. Als u toegang tot of correctie van
uw persoonsgegevens wilt aanvragen, neem dan contact met ons op via onze contactgegevens in sectie
(i) hierboven. Als u toegang tot of correctie van uw persoonsgegevens aanvraagt, zullen wij binnen een

redelijke termijn nadat het verzoek is gedaan, op uw verzoek reageren. Toegang tot uw
persoonsgegevens wordt verstrekt in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving en is
onderhevig aan eventuele uitzonderingen die op grond van die wetgeving van toepassing kunnen zijn.
Als u van mening bent dat we deze privacyverklaring hebben geschonden of anderszins uw privacy
hebben verstoord, kunt u ons een klacht sturen met behulp van de contactgegevens in sectie (i)
hierboven. We nemen alle privacyklachten serieus en proberen alle problemen op een tijdige en eerlijke
manier op te lossen. Als u niet tevreden bent met onze reactie, hebt u het recht om een klacht in te
dienen bij het kantoor van de Australische informatiecommissaris.
l) SCHEMA GEGEVENS DELEN (VOOR CANADESE KLANTEN)
Als u in Canada woont, hebt u het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die in het bezit
zijn van Furla en het recht om de wijziging aan te vragen (inclusief de correctie van eventuele fouten).
Als u toegang wilt tot of correctie van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Furla's privacycompliance-specialist, gevestigd in Milaan, Via San Raffaele n. 5 op het volgende e-mailadres:
privacy@furla.com. We zullen op uw verzoek reageren binnen een redelijke termijn nadat het verzoek
is gedaan. Om te beschermen tegen frauduleuze verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens,
kunnen we u om aanvullende informatie vragen om te bevestigen dat de persoon die het verzoek doet,
u is of bevoegd is om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens. We kunnen bijvoorbeeld van u
verlangen dat u uw identiteit verifieert voordat u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens. Toegang tot
uw persoonsgegevens wordt verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en is
onderhevig aan eventuele uitzonderingen die op grond van die wetgeving van toepassing kunnen zijn.
We behouden ons het recht voor om alle persoonsgegevens die we over u hebben, over te dragen in
geval van fusies of overnames met derden.
Sommige of alle persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen worden verzonden naar of opgeslagen
op servers buiten Canada, met name in de Europese Unie. Gegevensbeschermingswetten in de EU of
andere niet-EU-landen kunnen verschillen van die in Canada. Als gevolg hiervan kan deze informatie
worden
onderworpen
aan
toegangsverzoeken
van
overheden,
rechtbanken
of
wetshandhavingsinstanties in die rechtsgebieden volgens de wetten in die rechtsgebieden.
Door ons persoonsgegevens te verstrekken, begrijpt u en gaat u uitdrukkelijk akkoord dat we uw
gegevens buiten Canada of uw rechtsgebied kunnen overbrengen. Als u niet akkoord gaat met deze
overdracht, vragen wij u om ons geen persoonsgegevens te verstrekken.
We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Door toegang
te krijgen tot of gebruik te maken van de website van Furla of ons uw persoonsgegevens te verstrekken
na dergelijke wijzigingen, stemt de gebruiker in met deze Privacyverklaring, zoals gewijzigd. Lees deze
Privacykennisgeving regelmatig door zodat u continu op de hoogte bent van de persoonsgegevens die
we verzamelen, hoe we deze gebruiken en met wie we deze delen.
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ITALIË – MONZA – Via Italia, 37
ITALIË - PADOVA - Via Santa Lucia, 16
ITALIË– VENETIË – San Marco, 4833/4834
ITALIË- TREVISO - C.so del Popolo, 67
ITALIË - PORDENONE - C.so Vittorio
Emanuele, 42/C
ITALIË - ROME - Galleria A. Sordi
ITALIË - ROME - P.zza Buenos Aires, 11/12
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