Privacybeleid van Molson Coors Beverage
Company
Datum van laatste wijziging en inwerkingtreding: 1 januari 2020
Inleiding
Molson Coors Beverage Company, haar dochterondernemingen, operationele ondernemingen gelieerde
ondernemingen, en gelieerde merken, agenten, vertrouwde dienstverleners/leveranciers en gelieerde
ondernemingen die namens ons handelen (gezamenlijk 'Molson Coors', 'wij', 'ons' en 'ons/onze') respecteren
de privacy van ieder individu. Wij bieden dit Privacybeleid aan om u te helpen begrijpen hoe wij uw gegevens
verzamelen, gebruiken, overdragen, openbaar maken en opslaan (zoals hieronder gedefinieerd).
Wij raden u aan dit privacybeleid geheel door te lezen zodat u op de hoogte bent van onze werkwijzen. U kunt
naar bepaalde onderwerpen gaan door de onderstaande koppen te volgen:
 TOEGANG IS BEPERKT TOT PERSONEN DIE DE WETTELIJKE MINIMUMLEEFTIJD VOOR
ALCOHOLCONSUMPTIE HEBBEN BEREIKT
 WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?
 VERZAMELING, GEBRUIK EN VERSTREKKING VAN GEGEVENS
 TRACKINGTECHNOLOGIEËN
 UW GEGEVENS DELEN MET OF VERSTREKKEN AAN DERDEN
 BEVEILIGING EN OPSLAG VAN GEGEVENS
 APPLICATIES/WEBSITES VAN DERDEN
 PRIVACYVERZOEKEN EN CORRECTIE VAN UW GEGEVENS
 WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID
 INFORMATIE VOOR EU-INGEZETENEN
 INFORMATIE VOOR INGEZETENEN VAN CALIFORNIË
1) TOEGANG IS BEPERKT TOT PERSONEN
ALCOHOLCONSUMPTIE HEBBEN BEREIKT

DIE

DE

WETTELIJKE

MINIMUMLEEFTIJD

VOOR

WEBSITES EN RECLAME VAN MOLSON COORS ZIJN UITSLUITEND BESTEMD VOOR PERSONEN DIE DE
WETTELIJKE MINIMUMLEEFTIJD VOOR ALCOHOLCONSUMPTIE HEBBEN BEREIKT IN HET RECHTSGEBIED
WAAR DE INHOUD WORDT GEOPEND OF BEKEKEN. U MOET UW GEBOORTEDATUM BEVESTIGEN VOORDAT
U EEN WEBSITE OPENT OF GEBRUIKT. OOK BINNEN DE WEBSITES KUNNEN LEEFTIJDSCONTROLES
PLAATSVINDEN.
WE VERZAMELEN NIET DOELBEWUST GEGEVENS VAN PERSONEN DIE DE WETTELIJKE MINIMUMLEEFTIJD
VOOR ALCOHOLCONSUMPTIE NOG NIET HEBBEN BEREIKT. ALS U NOG NIET DE WETTELIJKE
MINIMUMLEEFTIJD VOOR ALCOHOLCONSUMPTIE IN UW RECHTSGEBIED HEEFT BEREIKT EN ONZE SITE
HEEFT GEOPEND MET BEHULP VAN EEN ONJUISTE GEBOORTEDATUM, MOET U DE WEBSITE ONMIDDELLIJK
VERLATEN. ALS U VERMOEDT DAT EEN PERSOON ONDER DE WETTELIJKE MINIMUMLEEFTIJD VOOR
ALCOHOLCONSUMPTIE GEGEVENS AAN ONS HEEFT VERSTREKT DOOR IN STRIJD MET DIT PRIVACYBELEID
DE WEBSITES TE OPENEN, DIENT U DIRECT CONTACT MET ONS OP TE NEMEN ZODAT WE DE BETREFFENDE
GEGEVENS KUNNEN VERWIJDEREN.
2) WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

Dit privacybeleid omvat een beschrijving van onze werkwijzen in verband met de gegevens die worden
verzameld van personen die interactie hebben met ons en onze websites, producten en diensten, waaronder
onze sites, sociale-mediapagina's en promotionele websites die wij beheren, widgets en mobiele websites en
applicaties, onze beloningsprogramma's, blogs, interactieve applicaties, chatbots, e-mails en sms-berichten
(inclusief mms) die wij u toesturen, andere interactieve functies (elk een 'website', gezamenlijk de 'websites'),
onze online advertenties op websites van derden en via verkopers/bronnen waar wij informatie opvragen.
Het beleid is niet van toepassing op gegevens die wij verkrijgen in onze hoedanigheid als werkgever. Voor
informatie over hoe Molson Coors uw gegevens verwerkt als u solliciteert naar een baan bij ons, verwijzen we
u naar onze aparte kennisgeving inzake eerlijke verwerking, die u te zien krijgt als u naar een baan solliciteert.
3) VERZAMELING, GEBRUIK EN VERSTREKKING VAN GEGEVENS
Molson Coors verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens die betrekking op u hebben,
afhankelijk van de manier waarop u contact met ons heeft. Hieronder volgt een niet-volledige lijst van
algemene activiteiten met voorbeelden van de soorten gegevens die we van en over u verzamelen en hoe we
die gegevens gebruiken (gezamenlijk 'gegevens'):
Context

Soort gegevens

Primair doel voor verzameling en
gebruik

Contact
opnemen met
de
klantenservice,
vragen stellen of
anderszins met
ons
communiceren

Contactgegevens (zoals uw naam, thuisadres of
fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en
mobiel nummer);

We hebben een legitiem belang bij
het ontvangen en beantwoorden
van uw vragen en het reageren op
uw feedback of problemen.

Sommige van onze websites maken gebruik van
live of geautomatiseerde gesprekssystemen,
ook 'chatbots' genoemd, waarmee we kunnen
communiceren met klanten, klanten kunnen
helpen goederen en diensten te kopen, en een
breed scala aan vragen kunnen beantwoorden.
Als u met onze chatbots communiceert,
verzamelen we de content die u ons stuurt om
te kunnen reageren. Ga voor meer informatie
over ons gebruik van chatbots naar de
Algemene voorwaarden.

Aanmelding
voor
promotionele
communicatie

contactgegevens (zoals uw naam, thuisadres of
fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en
mobiel nummer);

We delen informatie over nieuwe
producten, evenementen en
promoties met personen die ervoor
hebben gekozen dergelijke
informatie te ontvangen. We
hebben ook een legitiem belang bij
het delen van informatie over onze
producten of diensten.

Producten
bestellen

contactgegevens (zoals uw naam, thuisadres of
fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en
mobiel nummer);

We gebruiken uw gegevens om ons
contract uit te voeren, uw bestelling
te leveren en uw
transacties/betalingen te
verwerken.

Facturerings- en verzendgegevens (zoals

creditcard- of bankpasnummers, vervaldatum
en CVV-code, facturerings- en verzendadressen
en contactgegevens).
Registratie voor
een account

contactgegevens (zoals uw naam, thuisadres of
fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en
mobiel nummer);
De gebruikersnaam en wachtwoorden die
worden gebruikt om toegang te krijgen tot
websites, met inbegrip van verificatie via
sociale-mediaplatforms.

Interactie met
ons via sociale
media

We hebben een legitiem belang bij
het beheren van uw account en het
leveren van accountgerelateerde
functies. Accounts kunnen worden
gebruikt voor eenvoudig afrekenen
en om uw voorkeuren en
transactiegeschiedenis op te slaan.

Gegevens van sociale-media-accounts (zoals uw
gebruikersnaam en wachtwoorden,
profielfoto's en andere afbeeldingen die u
beschikbaar stelt, zoals door gebruikers
gegenereerde inhoud)

We hebben er een legitiem belang
bij klanten een manier te bieden om
met ons te communiceren op
sociale media.

Meedoen aan
een promotie,
sweepstake,
wedstrijd of
andere speciale
aanbieding

contactgegevens (zoals uw naam, thuisadres of
fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en
mobiel nummer);

We hebben een legitiem belang bij
de uitvoering van de sweepstakes,
wedstrijden en speciale
aanbiedingen, waaronder de
informatieverstrekking aan u als u
bent geselecteerd. In sommige
contexten zijn we ook wettelijk
verplicht om informatie te
verzamelen over de personen die
deelnemen aan onze sweepstakes,
en we hebben een legitiem belang
bij het naleven van deze wetten.

Een enquête
invullen of
vrijwillig
informatie over
uzelf
verstrekken

Demografische gegevens zoals geboortedatum,
geslacht, interesses, provincie, postcode,
tijdzone, land en taal;

Identificatienummers van overheidsinstanties
(die voor inwoners van de VS onder meer het
socialezekerheidsnummer kunnen omvatten
(dit geldt in beperkte omstandigheden,
bijvoorbeeld als u wint bij een sweepstake of
een vergoeding ontvangt die moet worden
gedeclareerd op belastingformulieren van de
overheid)).

Voorkeuren, koopgedrag en andere lifestyleinformatie, waaronder productverlanglijstjes,
bestelgeschiedenis, marketingvoorkeuren en
aanbieder van uw mobiele-telefoonnetwerk.

We hebben ook een legitiem belang
bij het begrijpen van de perceptie
die onze klanten van onze merken
en producten hebben, het creëren
van content die is afgestemd op
onze volgers, het begrijpen van
trends in de branche, het
verbeteren van de klantervaring en
het ontwikkelen van producten die
interessant zijn voor onze volgers.

We hebben een legitiem belang bij
het begrijpen van onze gebruikers
en het leveren van services op
maat.
We hebben een legitiem belang bij
het begrijpen hoe u met onze
website omgaat zodat we deze
kunnen verbeteren, en bij het

verkrijgen van inzicht in uw
voorkeuren en interesses zodat we
aanbiedingen kunnen selecteren
waar u mogelijk het meeste aan
heeft. We hebben ook een legitiem
belang bij het opsporen en
voorkomen van fraude.
Interactie met
onze site, emails en/of
online
advertenties

Zoekopdrachten, gegevens over
applicatiegebruik;
locatie van het serverlogbestand,
internetaanbieder, identificatiecode van
mobiele telefoon of ander apparaat (bijv. UDID
en MEID), user agents of het IP-adres;
informatie die verzameld wordt via cookies,
tags, pixels, clear pixels, bakens en andere
soortgelijke technieken;
verwijs- en exitpagina's/links (waaronder
aangeklikte koppelingen en pixel tags);
browser- en apparaatgegevens (zoals het
platform ean de versie);
Geografische informatie zoals uw precieze
locatie of locatie bij benadering.

We hebben een legitiem belang bij
het begrijpen van onze gebruikers
en het leveren van services op
maat. In sommige contexten is ons
gebruik ook gebaseerd op uw
toestemming, bijvoorbeeld wanneer
wij uw toestemming verkrijgen voor
de implementatie van cookies op
onze websites.
We hebben een legitiem belang bij
het begrijpen hoe u met onze
website omgaat zodat we deze
kunnen verbeteren, en bij het
verkrijgen van inzicht in uw
voorkeuren en interesses zodat we
aanbiedingen kunnen selecteren
waar u mogelijk het meeste aan
heeft.
We hebben een legitiem belang bij
het controleren van onze
netwerken en de bezoekers van
onze websites. We hebben ook een
legitiem belang bij het opsporen en
voorkomen van fraude.

Hoewel in de bovenstaande tabel voorbeelden worden beschreven van gegevens die we verzamelen en ons
primaire doel bij het verzamelen van dergelijke gegevens, hebben we in veel gevallen meer dan één legitiem
doel. Als u bijvoorbeeld een online bestelling voltooit, verzamelen we uw betalings- en verzendgegevens om
ons contract met u uit te voeren (bijv. om uw bestelling te verwerken en te leveren). We verzamelen uw
gegevens echter ook omdat we een legitiem belang hebben bij het bewaren van uw gegevens nadat uw
transactie is voltooid, zodat we snel en eenvoudig kunnen reageren op vragen over uw bestelling. Als gevolg
hiervan is onze verzameling en verwerking van uw gegevens in verschillende contexten gebaseerd op: (i) uw
toestemming (bijv. om cookies te plaatsen of voor marketing); (ii) de uitvoering van ons contract met u (bijv.
om u producten en diensten te leveren die u heeft aangevraagd); (iii) naleving van wettelijke verplichtingen
(bijv. wanneer wij informatie moeten verstrekken aan een rechtbank of belastingdienst); en/of (iv) onze
legitieme belangen in het kader van onze bedrijfsvoering.
Voor zover gegevens op grond van de plaatselijke wetgeving worden aangemerkt als 'persoonsgegevens',
behandelen we deze gegevens dienovereenkomstig en zorgen we dat bij de omgang met deze gegevens
voldaan wordt aan alle geldende privacy- en gegevensbeschermingswetten. Voor zover toegestaan door het

toepasselijke recht kunnen gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt worden gecombineerd met andere
gegevens die u via andere kanalen aan ons verstrekt, die publiekelijk beschikbaar zijn of die we anderszins
kunnen verkrijgen, bijvoorbeeld via derden.
A. Hoe wij gegevens kunnen verzamelen: Molson Coors kan gegevens verzamelen uit de volgende bronnen:
• Uzelf (gegevens zoals uw geboortedatum, geslacht, hobby's en interesses, consumptiepatronen,
postcode en het door u geprefereerde communicatiemiddel voor zover vrijwillig verstrekt);
• Onze websites en applicaties (bijvoorbeeld wanneer u een product koopt op een ecommercewebsite of zich aanmeldt voor promotionele e-mails);
• Offline (bijv. verzoeken aan de klantenservice, sweepstakes);
• Online trackingtechnologieën, waaronder cross-device tracking (bijv. servicelogbestanden, IPadres, cookies, tags, pixels, clear pixels, gifs, bugs, bakens en andere soortgelijke technologieën.
Sommige van deze technologieën stellen Molson Coors of haar dienstverleners in staat om u te
identificeren en informatie over u te verzamelen via meerdere apparaten en websites);
• Mobiel gebruik (bijv. informatie ontleend aan onze mobiele applicatie, zoals de breedtegraad en
lengtegraad of de locatiefuncties van uw apparaat (bijv. GPS, Wi-Fi, Bluetooth-signaal, bakens,
LED-chips of andere vergelijkbare technologieën), en mobiele betaalapplicaties of -diensten van
derden;
• Via uw browser of apparaat (bijv. specifieke informatie die vaak automatisch wordt verzameld
door de meeste webbrowsers, zoals type computer, naam en versie van het besturingssysteem,
IP-adres, MAC-adres (Media Access Control), taal, type en versie van de webbrowser en provider);
• Via websiteanalysediensten en reclamefuncties (bijvoorbeeld Google Analytics, Google Analytics
Demographics, Interest Reporting, Adobe Flash-technologieën zoals Adobe Flash Local Stored
Objects en Quantcast);
• Andere bronnen (bijv. openbare databases, gezamenlijke marketingpartners, socialemediaplatforms, van mensen uit uw netwerk op sociale-mediaplatforms, openbare forums en van
andere derden).
B. Hoe wij de gegevens kunnen gebruiken: Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht kan Molson
Coors uw gegevens gebruiken voor:
• identificatie van u wanneer u onze websites bezoekt;
• het toesturen van administratieve informatie, bijvoorbeeld informatie over de websites en
wijzigingen in onze algemene voorwaarden en beleidsregels.
• het beheren van uw account op onze websites, met inbegrip van beloningsprogramma's,
sweepstakes en wedstrijden waarvoor u zich opgeeft, zodat wij u onder meer kunnen informeren
over de uitslag.
o Let op: voor sommige acties gelden aanvullende regels, die aanvullende informatie kunnen
bevatten over het gebruik en de verstrekking van uw gegevens;
• het toesturen van marketingberichten en updates over Molson Coors als u zich daarvoor heeft
aangemeld (bijv. door middel van e-mails, pushmeldingen en sms- en mms-berichten);
• het aanleveren van aangepaste of gerichte advertenties aan u;
• het toesturen van transactiegerelateerde e-mails over aankopen op onze websites, waaronder
bestelbevestigingen en e-mails in verband met verlaten winkelmandjes;
• het verwerken van uw bestelling en uw transacties/betalingen;
• het verlenen van klantenservice en het beantwoorden van uw vragen en verzoeken;
• het aanbieden van een functie waarmee u via de websites berichten kunt verzenden naar vrienden
(die de wettelijke minimumleeftijd voor alcoholconsumptie moeten hebben bereikt). Door
gebruik te maken van deze functie bevestigt u aan ons dat u de contactgegevens van uw vrienden
mag gebruiken en aan ons mag verstrekken;

•
•
•
•
•
•
•

het uitvoeren van marketingonderzoek en -analyses;
het personaliseren van uw ervaring op onze websites, waaronder het weergeven van inhoud op
basis van uw locatie, eerdere aankopen, interesses en informatie verzameld van apparaten en
websites;
het diagnosticeren en verbeteren van onze producten, diensten, websites, content, advertenties
en promoties;
het naleven of afdwingen van geldende wettelijke vereisten, met inbegrip van het naleven van
wetgeving buiten uw land van vestiging;
het vervullen van verzoeken van overheidsinstanties, ook van buiten uw land van vestiging;
het op geanonimiseerde of geaggregeerde basis verwerken van uw gegevens voor andere
doeleinden; of
andere wettelijke verplichtingen.

Ook kunnen wij uw gegevens binnen Molson Coors delen op een wijze die overeenstemt met dit privacybeleid.
Verder kunnen wij uw gegevens delen met derden zoals hieronder beschreven.
4) TRACKINGTECHNOLOGIEËN
A. Cookies en trackingtechnologieën. Molson Coors maakt op de websites gebruik van "cookies", "tags",
"pixels", "clear gifs" en andere soortgelijke trackingtechnologieën. Een cookie is een tekstbestand dat op uw
computer of een ander mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer u de websites of het internet gebruikt. Deze
technologieën stellen ons in staat om gegevens te verzamelen over uw interactie met onze websites en
advertenties. Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn onder meer: demografische gegevens, het
browsertype, het IP-adres, de bekeken pagina's, uitgevoerde handelingen en het tijdstip van uw bezoek.
We kunnen voor verschillende doeleinden gebruikmaken van verschillende soorten cookies op onze websites.
Deze worden aangeduid als: vereiste cookies, functionele cookies en advertentiecookies. Sommige cookies
kunnen worden geleverd door een derde partij ten behoeve van extra functionaliteit op onze websites. Deze
cookies zijn hieronder vermeld. U kunt bepaalde trackingmechanismen op elk moment uitschakelen. Het
uitschakelen van dergelijke cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies of voordelen kunt benutten
die wij aanbieden op onze website.
•

Vereiste cookies
Deze cookies zijn nodig om de basisfuncties van deze website te laten functioneren, zoals het bieden
van een veilige aanmeldmethode of het onthouden van hoe ver u bent met een bestelling. Als u niet
akkoord gaat met de vereiste cookies, kunt u de websites niet gebruiken.

•

Functionele cookies
Met deze cookies kunnen wij uw gebruik van de website analyseren en zo onze prestaties evalueren
en verbeteren. Ze kunnen ook worden gebruikt voor een betere klantervaring op deze website. Zo
kunnen uw aanmeldgegevens worden onthouden, kan de inhoud van uw winkelwagen worden
opgeslagen en kunnen we informatie krijgen over hoe onze website wordt gebruikt.

•

Advertentiecookies
Deze cookies worden gebruikt om advertenties aan u te tonen die voor u relevanter zijn. We kunnen
deze informatie met adverteerders delen of gebruiken om uw interesses beter te begrijpen.
Advertentiecookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om gegevens te delen met adverteerders
zodat de advertenties die u ziet relevanter zijn voor u, of om u de mogelijkheid te geven bepaalde
pagina's te delen met sociale netwerken of reacties te plaatsen op onze website.

Verder kunnen Molson Coors, onze vertrouwde leveranciers/dienstverleners en geautoriseerde derden onze
producten ook adverteren op externe websites. Externe websites kunnen eveneens gebruikmaken van
cookies of andere trackingmethoden. Molson Coors, onze vertrouwde leveranciers/dienstverleners en
geautoriseerde derden hebben echter geen controle over de trackingtechnologieën die in gebruik zijn op
externe websites. Daarom dient u zorgvuldig het privacybeleid van deze externe websites door te nemen om
inzicht te krijgen in eventuele trackingactiviteiten.
B. Cookies in uw browser. Met inachtneming van toepasselijke privacywetten verzamelen we
automatisch cookies en andere informatie wanneer u onze websites bezoekt. Wij nemen momenteel deel aan
advertentienetwerken van derden en gebruiken zoals hiervoor besproken cookies van derden om uw
bezoeken aan websites bij te houden.
Daarnaast kunt u bepaalde trackingmechanismen op elk moment uitschakelen via uw browserinstellingen.
Het uitschakelen van dergelijke functies kan echter betekenen dat u niet alle functies of voordelen kunt
benutten die wij aanbieden op onze website. Raadpleeg de helpinformatie van uw browser voor meer
informatie over cookies en andere trackingsoftware en het beheren van het gebruik daarvan. Als u van
computer of browser verandert, moet u de stappen voor het weigeren of verwijderen van cookies opnieuw
doorlopen. Voor meer informatie over cookies, waaronder informatie over de browserinstellingen voor het
weigeren van cookies, gaat u naar www.allaboutcookies.org
C. Advertentietracking. Op sommige apparaten kunt u advertentietracking beperken. Kijk voor
informatie over het uitschakelen van advertentietracking in de instellingen van uw computer of apparaat.
D. Do-not-trackverzoeken. Hoewel sommige browsers een 'do-not-track'-functie hebben, herkennen we
momenteel browsergebaseerde 'do-not-track'-aanvragen niet omdat er voor deze functies nog geen
veralgemeende vorm is.

5) UW GEGEVENS DELEN MET OF VERSTREKKEN AAN DERDEN
Van tijd tot tijd kan Molson Coors bepaalde gegevens ter beschikking stellen aan derden (bijv. vertrouwde
leveranciers en dienstverleners) en binnen onze groep van bedrijven/merken. Wij verstrekken uw gegevens
aan deze derden en aanverwante entiteiten uitsluitend op de manieren die worden beschreven in dit
privacybeleid en die overeenkomen met de toepasselijke wetgeving.
•
•

•

Gelieerde ondernemingen. We delen gegevens met onze gelieerde ondernemingen (bijv.
moedermaatschappij, zusterbedrijven, dochterondernemingen, joint ventures of andere bedrijven en
merken die onder gemeenschappelijk beheer vallen).
Marketingpartners. We delen gegevens met leveranciers/dienstverleners die ons helpen onze
marketing- en promotieactiviteiten, inhoud, producten en diensten te evalueren en te verbeteren, om
een beter inzicht te krijgen in de interesses en voorkeuren van klanten, om u relevante informatie toe
te sturen en om gezamenlijke marketingprogramma's uit te voeren.
Leveranciers/Dienstverleners. We delen gegevens met leveranciers/dienstverleners die ons helpen
bij bepaalde bedrijfsactiviteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, het verwerken van
creditcardtransacties, het beheren van promoties, het uitvoeren en verzenden van uw bestelling, het
laten werken van websites, het leveren van klantenservice (bijv. telefonisch, online of via chatbots) en
het leveren van e-mailcommunicatie.

•
•

•

•
•

Bedrijfsmatige verandering. We kunnen gegevens delen in verband met een bedrijfsmatige
verandering, bijvoorbeeld in verband met een fusie, overname of verkoop van activa, ook tijdens de
plannings- en onderhandelingsfasen.
Externe partners. We kunnen wedstrijden, sweepstakes of andere promoties aanbieden in
samenwerking met derden. Als u besluit deel te nemen aan een wedstrijd, sweepstake of promotie
die wordt gesponsord door een derde partij, worden de gegevens die u verstrekt met ons en met hen
gedeeld. Dit privacybeleid is niet van toepassing op hun gebruik van uw gegevens. We delen ook
gegevens met andere externe partners met wie wij eventueel een relatie aangaan (bijv. gezamenlijke
marketingcampagnes of samenwerkingen op sportgebied). Afhankelijk van de doeleinden van deze
verstrekkingen biedt Molson Coors u mogelijk de keuze of de gegevens mogen worden gedeeld,
alvorens de gegevens met een dergelijke partner worden gedeeld. Het verdere gebruik van de
gegevens door de derde is onderworpen aan hun eigen privacyregels en -beleid.
Openbaar. Via sommige van onze websites kunt u communiceren met of berichten plaatsen op onze
sociale-mediapagina's en blogs, en andere soortgelijke platforms. Wanneer u berichten plaatst op
sociale netwerken of andere openbare platforms, is de door u gedeelde informatie zichtbaar voor
andere gebruikers en kunnen andere gebruikers die informatie lezen, verzamelen of gebruiken. Door
bijvoorbeeld uw naam, leeftijd en adres op te geven op sociale-mediapagina's wordt deze informatie
openbaar. Houd er rekening mee dat inhoud die u plaatst op of aanlevert bij een sociaal netwerk,
onderworpen is aan het privacybeleid van het betreffende netwerk.
Bepaalde andere openbaarmakingen met uw toestemming. We kunnen u vragen of u wilt dat wij uw
gegevens delen met andere derden die niet elders in dit privacybeleid worden beschreven, met uw
voorafgaande formele toestemming om dit te doen.
Bepaalde andere openbaarmakingen zonder uw toestemming. We kunnen gegevens verstrekken op
grond van een wettelijke verplichting, zoals in verband met een overheidsonderzoek of naar aanleiding
van een dagvaarding, bevelschrift, gerechtelijk bevel of vergelijkbare juridische procedure. We kunnen
uw gegevens ook delen wanneer wij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om
onze rechten te beschermen, ons te verdedigen tegen een juridische claim, om uw veiligheid of de
veiligheid van anderen te beschermen, om onderzoek te doen of actie te ondernemen met betrekking
tot mogelijke illegale activiteiten, vermoedelijke fraude of een schending van ons beleid, of om deze
zaken te voorkomen.

6) KEUZES EN AFMELDING
A. E-mails. We kunnen uw e-mailadres gebruiken om e-mails, nieuwsbrieven, enquêtes,
aanbiedingen en ander promotiemateriaal naar u te sturen, evenals gerichte aanbiedingen van
derden. U kunt uw ontvangst van promotionele e-mails stopzetten door de afmeldinstructies te
volgen die zijn opgenomen in e-mails die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen
via de onderstaande gegevens.
B. Mobiele-marketingupdates (sms en mms). We kunnen u sms-berichten sturen met betrekking tot
onze merken, promoties en andere legitieme doeleinden. Als u zich voor een lijst voor mobiele
marketing inschrijft of aan een sms-programma van ons deelneemt, moet u er rekening mee
houden dat er doorgaans kosten voor berichten- of dataverkeer verbonden zijn aan het ontvangen
van tekstberichten (sms) of multimediaberichten (mms). Dit is afhankelijk van uw mobiele provider
en abonnement. Neem contact op met uw mobiele provider om te bepalen welke kosten van
toepassing zijn. Als u geen berichten meer van ons wilt ontvangen op uw mobiele apparaat, kunt
u het bericht beantwoorden met "STOP" (of een andere geldige instructie). Voor meer informatie
over het ontvangen of stopzetten van mobiele berichten kunt u ook contact opnemen met uw
mobiele provider.
C. Locatieservices. Als u het delen van locaties eerder heeft ingeschakeld op uw computer of mobiele
apparaat, kunt u zich mogelijk afmelden voor verder delen door de instellingen op uw computer

of mobiele apparaat te wijzigen of door de applicatie te verwijderen. We gebruiken geen exacte
locatiegegevens zonder uw voorafgaande toestemming, die rechtstreeks door ons of via onze
dienstverleners of mediapartners kan worden verkregen.
D. Pushmeldingen. Als u pushmeldingen wilt uitschakelen op uw mobiele apparaat, doet u dit via de
instellingen van uw mobiele apparaat.
E. Analysediensten van derden.
o Google Analytics: Voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden voor ons gebruik van
Google
Analytics
en
de
bijbehorende
reclamefuncties,
kijkt
u
op
en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/safetycenter/tools/#manage-your-ads-preferences.
o Quantcast: Voor meer informatie over Quantcast, waaronder hoe u zich afmeldt, kijkt u op de
website van Quantcast: https://www.quantcast.com/opt-out.
o Afmeldingspagina DAA: Gebruikers kunnen zich via de Digital Advertising Alliance (DAA) en het
Networking Advertising Initiative (NAI) afmelden voor aanvullende tracking en gerichte
advertenties van onder meer Google Analytics en Quantcast. De afmeldingspagina’s zijn te
http://www.aboutads.info/choices/
en
vinden
op:
http://www.networkadvertising.org/choices/.
7) BEVEILIGING EN OPSLAG VAN GEGEVENS
Molson Coors gebruikt administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om de bewaarde
gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat het gebruik ervan voldoet aan dit privacybeleid. U moet er
echter rekening mee houden dat ondanks onze inspanningen geen enkele beveiligingsmaatregel perfect is of
absolute bescherming biedt. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw gegevens niet veilig zijn, dient u direct
contact met ons op te nemen via de onderstaande contactinformatie. In het geval dat wij wettelijk verplicht
zijn om u te informeren over een schending van uw persoonsgegevens, kunnen wij u elektronisch, schriftelijk
of telefonisch op de hoogte stellen als dit wettelijk is toegestaan.
Wij bewaren uw gegevens zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn
verzameld, zoals uiteengezet in deze kennisgeving. Onder sommige omstandigheden hanteren wij een langere
bewaartermijn voor uw gegevens, bijvoorbeeld als de geldende wettelijke, regelgevende,
belastinggerelateerde of boekhoudkundige voorschriften ons daartoe verplichten.
8) APPLICATIES/WEBSITES VAN DERDEN
A. Sociale netwerken/online community's
Op sommige websites bieden we u mogelijk toegang tot online community's waar u informatie zoals
berichten, foto's en video's kunt delen. Ook kunnen we u de optie bieden om inhoud van bepaalde websites
te plaatsen op uw profiel op andere sociale netwerken. We hebben geen controle over het beleid of de
voorwaarden van dergelijke externe sociale netwerken. Het delen van dergelijke informatie met Facebook kan
bijvoorbeeld inhouden dat wij cookies en/of API’s moeten implementeren om communicatie tussen onze
websites en Facebook mogelijk te maken. De informatie die wordt gedeeld via cookies en/of API's, valt
vervolgens
onder
het
gegevensbeleid
van
Facebook,
dat
beschikbaar
is
op
https://www.facebook.com/full_data_use_policy. Hierdoor kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden
voor het gebruik van uw gegevens of inhoud door een extern sociaal netwerk. Uw gebruik daarvan is voor
eigen risico.
B. Gelinkte sites
Onze websites kunnen links bevatten naar websites of applicaties van derden die niet onder het beheer van

Molson Coors of dit privacybeleid vallen. Als u gegevens verstrekt aan deze websites of applicaties, is het
privacybeleid van deze websites of applicaties van toepassing. Wij raden u aan om zorgvuldig het privacybeleid
door te nemen van alle websites of applicaties die u gebruikt. Wij hebben geen controle of zeggenschap over
websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor gegevens die u verstrekt op de betreffende website.
C. Transacties
Soms gebruiken we betaaldiensten van derden voor het verwerken van aankopen via de websites, waaronder,
maar niet beperkt tot, reserverings- en boekingssites, websites voor consumentenpromoties en ecommercesites/webwinkels. In zulke gevallen is het mogelijk dat niet wij, maar deze derden uw gegevens
verzamelen en geldt niet dit privacybeleid, maar dat van de betreffende derden. Het gebruik of de
verstrekking van uw gegevens door de betreffende derde valt niet binnen onze invloedssfeer of onder onze
verantwoordelijkheid.
D. Widgets en interactieve applicaties
Onze websites kunnen interactieve programma's omvatten die specifieke diensten van een ander bedrijf
aanbieden, zoals het reageren op of delen van content. Deze programma's worden vaak aangeduid als
widgets. Soms kunt u via een widget gegevens als uw e-mailadres of telefoonnummer verstrekken. Sommige
widgets kunnen tevens gebruikmaken van cookies en/of gebruiksgegevens verzamelen. Gegevens die
verzameld zijn via een widget, zijn onderworpen aan het privacybeleid van het bedrijf dat de widget heeft
ontwikkeld.
9) PRIVACYVERZOEKEN EN CORRECTIE VAN UW GEGEVENS
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid of wilt u gegevens beoordelen, bijwerken, corrigeren of
laten verwijderen uit onze administratie? Dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via de
onderstaande gegevens. Na ontvangst van uw verzoek tot verwijdering zullen wij uw gegevens uit onze
bestanden verwijderen, tenzij er een specifieke wettelijke verplichting op ons rust om uw gegevens te
bewaren of we hier een specifiek legitiem belang bij hebben. Behalve wanneer openbaarmaking wettelijk
vereist is, kunnen wij in voorkomende gevallen besluiten geen toegang te verlenen of wijzigingen door te
voeren als de lasten of de kosten van het verlenen van toegang niet in verhouding staan tot de risico's voor
de persoonlijke levenssfeer of wanneer het verlenen van toegang leidt tot aantasting van de rechten van
anderen. Het is mogelijk dat gevraagde verwijderingen of wijzigingen niet onmiddellijk van kracht worden. Wij
streven ernaar uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen.
Molson Coors Beverage Company
250 S. Wacker Drive
Chicago, IL 60606 Verenigde Staten
Gratis nummer: 1-866-294-9302
E-mail: dataprotection@molsoncoors.com
https://molsoncoors.ethicspointvp.com/custom/molsoncoors/forms/data/form_data.asp
Wij wijzen erop dat e-mailberichten niet altijd veilig zijn. Vermeld in uw e-mails aan ons dus geen gevoelige
informatie zoals creditcardgegevens.
Zie het hoofdstuk 'Informatie voor EU-ingezetenen' hierna voor meer informatie over hoe wij de naleving van
specifieke EU-wetgeving betreffende gegevensprivacy en -bescherming waarborgen.
10) WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Uw gebruik van de websites, alsook verder gebruik van de websites na eventuele wijzigingen in het
privacybeleid, betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van het privacybeleid. Als u niet akkoord
gaat met de voorwaarden van dit privacybeleid, moet u geen gebruik maken van de website of gegevens aan
ons verstrekken.
We kunnen dit privacybeleid daarnaast van tijd tot tijd bijwerken door aanvullingen of wijzigingen te
publiceren op deze pagina. Wij raden u daarom aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.
Om u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen nemen wij de volgende twee stappen: (i) bovenaan
dit document vermelden wij de datum waarop het privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt, en (ii) bij een
materiële wijziging in ons privacybeleid plaatsen we op de homepage van de website een opvallende
aankondiging van dergelijke wijzigingen naast de link naar dit privacybeleid of sturen we een e-mail naar alle
gebruikers over wie Molson Coors (of het relevante bedrijfsonderdeel) gegevens bezit. In bepaalde situaties
kunnen wij u een e-mail sturen waarin wij u op de hoogte stellen van het nieuwe privacybeleid. Als u na
publicatie van een gewijzigd privacybeleid een website gebruikt, wordt u geacht het herziene beleid te hebben
aanvaard. Wij raden u daarom aan om het privacybeleid van tijd tot tijd opnieuw door te nemen.
11) INFORMATIE VOOR EU-INGEZETENEN
A. Rechtsgrond voor verwerking. De verwerking (d.w.z. de verzameling en het gebruik) van uw gegevens
berust steeds op een of meerdere rechtsgronden. In het algemeen omvatten deze gronden:
•
•
•
•

uw toestemming (bijvoorbeeld om cookies te plaatsen die gegevens verwerken of om
marketingcommunicatie van ons te ontvangen);
de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijvoorbeeld om uw betaling te verwerken of het gebruik
van verzendgegevens om uw bestelling te verwerken);
het naleven van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld wanneer wij verplicht zijn gegevens te
verstrekken aan een rechter of een belastinginstantie); en
onze legitieme belangen, mits deze uw fundamentele rechten en vrijheden niet terzijde schuiven (bijv.
wanneer we onderzoek en analyse uitvoeren om onze website, producten en diensten te verbeteren).

B. Rechten van EU-ingezetenen. Met inachtneming van het toepasselijke recht beschikt u als ingezetene
van de EU mogelijk over bepaalde rechten ten aanzien van uw gegevens. Deze rechten kunnen onder andere
het volgende omvatten:
•
•
•
•

•
•

het recht op een kopie van uw gegevens, inclusief informatie over hoe en op welke basis die gegevens
worden verwerkt;
het recht op rectificatie van onjuiste gegevens (waaronder het recht om onvolledige gegevens te laten
aanvullen);
het recht op het wissen van uw gegevens (dit geldt onder beperkte omstandigheden als de gegevens
niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt);
het recht om de verwerking van uw gegevens te laten beperken indien:
o de juistheid van de gegevens wordt betwist;
o de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen de verwijdering van de gegevens;
o Molson Coors de gegevens zelf niet langer nodig heeft, maar de gegevens nodig zijn voor de
vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering;
het recht van bezwaar tegen een verwerking in een gerechtvaardigd belang van Molson Coors (die dus
niet berust op uw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst met u);
het recht om te voorkomen dat wij u marketinginformatie toesturen;

•
•
•

het recht tot intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens (voor zover de
verwerking is gebaseerd op uw toestemming);
het recht van bezwaar tegen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking
of profilering; en
het recht op een kopie van de passende waarborgen op basis waarvan uw gegevens worden
overgedragen aan andere landen of internationale organisaties.

In aanvulling op het bovenstaande heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke
toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de ICO in het Verenigd Koninkrijk).
Neem contact met ons op via de bovenstaande gegevens om uw rechten uit te oefenen. Zoals hierboven
vermeld, vragen we om bewijs van identiteit en verifiëren we deze identiteit. Daarnaast behouden we ons het
recht voor om kosten in rekening te brengen waar dit wettelijk is toegestaan, inclusief als uw verzoek
bijvoorbeeld duidelijk buitensporig of ongegrond is. Tot slot zullen wij binnen de geldende termijnen en in
overeenstemming met de van toepassing zijnde voorschriften op uw verzoeken reageren.
C. Internationale overdracht voor EU-ingezetenen
U dient zich ervan bewust te zijn dat het hoofdkantoor van Molson Coors in de Verenigde Staten is gevestigd,
aangevuld met zakelijke vestigingen in andere landen. Uw gegevens kunnen voor verwerking worden
overgedragen naar en opgeslagen in de Verenigde Staten. Door uw gegevens aan ons te verstrekken, gaat u
akkoord met de overdracht, opslag en verwerking van uw gegevens in een ander land dan het land waarin u
woont, met inbegrip van, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot, de Verenigde Staten.
In overeenstemming met de in dit privacybeleid beschreven procedures kunnen daarnaast alle gegevens die
u verstrekt aan of die worden verzameld door of namens Molson Coors, worden overgedragen of gebruikt
door entiteiten over de hele wereld. De privacywetgeving in deze landen is mogelijk minder streng dan de
wetten in het land waar u woont. Molson Coors onderneemt stappen om uw gegevens te beschermen met
dezelfde privacybeginselen en -waarborgen die gelden volgens de wetgeving van het land waarin u woont.
In verband met zowel interne overdrachten als de inzet van gelieerde ondernemingen, dienstverleners of
leveranciers, sluiten we overeenkomsten voor gegevensoverdracht af, gebruiken we de door de Europese
Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen of vallen we terug op certificeringsprogramma's zoals het
EU - US Privacy Shield voor informatie die buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') wordt
overgedragen. Mogelijk heeft u het recht om aanvullende informatie aan te vragen over de mechanismen die
gebruikt worden bij de overdracht van uw gegevens naar landen buiten de EER. Als u meer informatie wilt
over onze pogingen om de privacybeginselen die in het ene rechtsgebied van toepassing zijn, toe te passen
op gegevens die naar een ander rechtsgebied gaan, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande
contactgegevens.
12) INFORMATIE VOOR INGEZETENEN VAN CALIFORNIË
A. Bekendmaking van het delen van gegevens in Californië. De wet van Californië stelt dat organisaties
moeten bekendmaken of bepaalde gegevenscategorieën worden verzameld, overgedragen 'onder
bezwarende titel' of overgedragen voor 'zakelijke doeleinden' van een organisatie, zoals gedefinieerd
in de wetgeving van Californië. In de onderstaande tabel vindt u een lijst met de categorieën gegevens
die we verzamelen en delen. Houd er rekening mee dat deze lijst uitgebreid is en betrekking kan
hebben op soorten gegevens die we verzamelen en delen over andere mensen dan u.
B. Rechten van ingezetenen van Californië. Met inachtneming van het toepasselijke recht beschikt u als
ingezetene van Californië mogelijk over bepaalde rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Deze
rechten kunnen het volgende omvatten:

•

•

Het recht om te verzoeken om inzage in de persoonlijke gegevens die wij over u hebben.
Daarnaast kunt u een overzicht krijgen van alle gegevens die Molson Coors in het afgelopen
kalenderjaar aan derden over u heeft verstrekt in verband met direct-marketingactiviteiten.
Hiertoe stuurt u Molson Coors per post een schriftelijke, ondertekende aanvraag naar
bovenvermeld adres.
Het recht om Molson Coors te verzoeken uw gegevens te verwijderen (onder beperkte
omstandigheden).

Als u uw recht wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op via de gegevens in het gedeelte 'Privacyverzoeken
en correctie van uw gegevens' hierboven. Houd er rekening mee dat we om bewijs van uw identiteit vragen
en deze identiteit verifiëren om ervoor te zorgen dat we aan alle toepasselijke voorschriften en beleidsregels
voldoen. We discrimineren consumenten uit Californië niet als deze hun rechten uitoefenen zoals beschreven
in dit privacybeleid.

Bekendmaking van het delen van gegevens in Californië
De wet van Californië stelt dat organisaties moeten bekendmaken of de volgende gegevenscategorieën
worden verzameld, overgedragen 'onder bezwarende titel' of overgedragen voor 'zakelijke doeleinden' van
een organisatie (zoals gedefinieerd in de wetgeving van Californië). De onderstaande tabel geeft de
gegevenscategorieën aan die wij in verschillende contexten verzamelen en overdragen. Houd er rekening mee
dat deze lijst uitgebreid is en betrekking kan hebben op soorten gegevens die we verzamelen en delen over
andere mensen dan u. Zo dragen we creditcardnummers en betaalkaartnummers over voor
bedrijfsdoeleinden, namelijk om betalingen te verwerken voor bestellingen die bij ons zijn geplaatst, maar
vindt er geen verzameling of overdracht van creditcardnummers of betaalkaartnummers plaats van personen
die vragen stellen via de pagina's op onze websites waarop u contact met ons kunt opnemen.
Categorie persoonsgegevens

Identificators waaronder echte
naam, alias, postadres, unieke
persoonlijke identificator, online
identificator, IP-adres (Internet
Protocol), e-mailadres,
accountnaam,
burgerservicenummer,
rijbewijsnummer,
paspoortnummer of soortgelijke
identificators;
Persoonsgegevens beschreven
in sectie 1798.80 van het
Burgerlijk Wetboek van
Californië, inclusief
bankrekeningnummer,
creditcardnummer,
betaalkaartnummer of andere
financiële gegevens, medische
gegevens of gegevens over
ziektekostenverzekeringen;
Kenmerken van beschermde
classificaties volgens de wet van
Californië of de federale
wetgeving;
Commerciële gegevens,
waaronder records van
persoonlijke eigendommen,
producten of diensten die zijn
aangeschaft, verkregen of
overwogen, of andere aankoopof consumptiegeschiedenissen
of -gewoonten;
Biometrische informatie;

Worden gegevens
door ons
verzameld?


Wordt informatie
overgedragen onder
bezwarende titel voor
Molson Coors?
☐

Wordt informatie
overgedragen voor
zakelijke doeleinden?




☐





☐





☐



☐

☐

☐

Gegevens over activiteiten op
internet of andere elektronische
netwerken, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot,
browsegeschiedenis,
zoekgeschiedenis en gegevens
over de interactie van een klant
met een website, applicatie of
advertentie;
Geografische locatiegegevens;
Elektronische, visuele,
thermische, audio- of
reukgegevens of soortgelijke
gegevens;
Professionele of
werkgerelateerde gegevens; en
Opleidingsgegevens,
gedefinieerd als gegevens die
geen openbaar beschikbare
persoonsgegevens zijn zoals
gedefinieerd in de Family
Educational Rights and Privacy
Act (FERPA).



☐






☐
☐






☐





☐



