Privacy & Cookie Reglement Eurowijs Kids
Eurowijs Kids en uw privacy
Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan,
zodat u erop kunt vertrouwen dat deze gegevens bij ons in goede handen zijn.
Deze persoonsgegevens verwerken wij volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en de
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Meer informatie over deze Wet en
Gedragscode vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (www.nvb.nl, onder
'Infobalie/regelingen').
Eurowijs Kids is een initiatief van ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS Bank N.V. Deze partijen
hebben samen met andere ondernemingen van de groep besloten dat SNS REAAL N.V. er binnen de
groep voor zorgt dat aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen wordt voldaan. SNS REAAL heeft de persoonsregistraties
gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Deze meldingen staan in het register van het
College Bescherming Persoonsgegevens en kunt u vinden op: www.cbpweb.nl. Hier kunt u ook nalezen
wat wij met uw persoonsgegevens doen.
Waar gebruiken wij de persoonsgegevens van uw kind voor?
Acties
In het geval uw kind mee doet aan bijvoorbeeld een prijsvraag op www.eurowijskids.nl, dan vragen wij om
de persoonsgegevens van uw kind. Het gaat hier om NAW-gegevens, leeftijd alsmede telefoonnummer en
emailadres. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om:
de deelname van uw kind aan de prijsvraag te verwerken
statistisch onderzoek te doen
te voldoen aan de wet
uw kind te benaderen of hij of zij een van de prijswinnaars is
2 maal een mail te verzenden: 1x ter bevestiging van de ontvangst van deelname en 1x ter
informatie wie de prijswinnaars zijn.
Na de actieperiode zullen de persoonsgegevens worden vernietigd.
Adviseurs
In het geval uw kind Eurowijs Kids Adviseur wordt, dan vragen wij om persoonsgegevens van uw kind. Het
gaat hier om NAW-gegevens, emailadres en leeftijd. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om:
de deelname van uw kind aan de Eurowijs Kids Adviseurs te verwerken
statistisch onderzoek te doen
te voldoen aan de wet
een aantal maal per jaar uw kind per email te benaderen met vragen en uitnodigingen ten behoeve
van het adviseurschap.
Zodra uw kind geen Eurowijs Kids Adviseur meer is zullen de persoonsgegevens worden vernietigd. Dit
vindt in ieder geval plaats zodra uw kind de leeftijd van 15 jaar bereikt.
Doorgeven van uw persoonsgegevens aan de overheid
Soms zijn wij wettelijk verplicht de gegevens door te geven aan de overheid. Wij zijn hierbij altijd zorgvuldig.
Onze websites en cookies
Onze websites hebben wij zo goed mogelijk beveiligd om misbruik te voorkomen, zodat u en uw kind de
websites veilig kunt bezoeken. Alle medewerkers die uw gegevens kunnen zien, zijn verplicht deze geheim
te houden.
Cookies voor een prettig websitebezoek
Wij willen graag dat een bezoek aan onze websites zo prettig en soepel mogelijk verloopt. Vaak zijn daar
cookies voor nodig. Dat zijn kleine tekstbestanden die bij bezoek aan onze website automatisch op uw
computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij kunnen u of uw kind niet altijd direct persoonlijk
identificeren aan de hand van cookies. Als u of uw kind verder geen persoonlijke gegevens op de website
achterlaat, weet de website alleen dat iemand met een bepaalde cookie is teruggekeerd.
Soms is voor een cookie toestemming nodig, vaak ook niet
Wij mogen in principe alleen cookies plaatsen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze
toestemming vragen wij u via de website, mede namens uw kind. Deze toestemming kunt u ook weer via de
website intrekken. Dan zullen wij de cookies niet langer gebruiken of plaatsen. U kunt cookies ook altijd zelf
via de browser van uw computer, tablet of mobiele telefoon verwijderen.

Niet voor alle cookies is toestemming nodig. Voor cookies die noodzakelijk zijn om via internet
met u of uw kind te communiceren, hoeft u geen toestemming te geven. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan de website. U of uw
kind hoeft dan maar één keer uw gegevens te verstrekken, of uw voorkeuren voor bepaalde
diensten of instellingen van de webpagina vast te leggen. Op deze manier verbeteren wij
continu de gebruiksvriendelijkheid van onze websites.
Wat doen we verder met cookies?
We gebruiken cookies onder andere om gegevens te verzamelen over het gebruik van de website.
Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers op onze website. Dankzij cookies kunnen we ook zien welke
informatie belangrijk is voor onze bezoekers en welke niet. Zo houden wij de website interessant.
Externe links
Onze website bevat links naar andere externe websites. Dit Privacy & Cookie Reglement geldt niet voor die
websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We
zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw
persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze andere
websites met uw persoonsgegevens omgaan.
Wilt u informatie over uw persoonsgegevens?
U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van uw kind verwerken. Dit recht is vastgelegd in de Wet
bescherming persoonsgegevens. Binnen vier weken ontvangt u dan een overzicht van de
persoonsgegevens van uw kind. Wij kunnen hiervoor een vergoeding vragen.
U kunt ons vragen onjuiste gegevens te wijzigen of uw gegevens aan te vullen. Als u vindt dat
persoonsgegevens verwijderd moeten worden, bijvoorbeeld omdat deze in strijd met de Wet bescherming
persoonsgegevens zijn, kunt u ons dat ook laten weten. De contactgegevens vindt u onderaan dit Privacy &
Cookie Reglement.
Wijziging van het Privacy & Cookie Reglement
We kunnen dit Privacy & Cookie Reglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of het beleid
wijzigt. Wij raden u daarom aan het Privacy & Cookie Reglement regelmatig opnieuw te bekijken bij een
bezoek aan onze website.
Vragen of inlichtingen?
Heeft u vragen over dit Privacy & Cookie Reglement of wenst u meer informatie over uw
persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via 0900 - 18 50 (op werkdagen tussen 8.00 en 21.00
uur, op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur en zondag gesloten) of via: info@eurowijs.nl

