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365 Retail Markets, LLC 
Privacybeleid voor biometrische gegevens 

Herzien op dinsdag 29 januari 2022 

LEES AANDACHTIG DIT BIOMETRISCHE GEGEVENS PRIVACYBELEID ("Beleid"). OM DE 365 POINT-OF-SALES 
APPARATEN VINGERAFDRUKLEZER TE GEBRUIKEN ALS IDENTIFICATIE OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT UW 
365 MY MARKET-ACCOUNT, MOET U INSTEMMEN MET HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN UW 
BIOMETRISCHE GEGEVENS ZOALS BESCHREVEN IN DIT BELEID. 

OM IN TE STEMMEN MET DIT BELEID, KLIKT U OP DE KNOP "IK GA AKKOORD" EN VERVOLGENS OP DE 
KNOP "BEVESTIGEN" ONDERAAN DIT BELEID. 

ALS U GEEN GEBRUIK WENST TE MAKEN VAN DE 365 POINT-OF-SALES APPARATEN VINGERAFDRUKLEZER 
OF ALS U NIET AKKOORD GAAT MET HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN UW BIOMETRISCHE 
GEGEVENS, KLIK DAN OP DE KNOP "IK WIJS AF" ONDERAAN DIT BELEID. 

A. Inleiding: Toegang tot uw My Market-account. 365 Retail Markets, LLC ("365", "ons", "onze", of 
"Company Kitchen") levert producten en diensten in overeenstemming met dit Beleid, de 
Privacyverklaring en Servicevoorwaarden (te vinden op https://www.365retailmarkets.com/consumer-
policy) aan de zakelijke klanten van 365 en hun medewerkers, klanten en andere eindgebruikers 
("Gebruikers" of "u")via zijn websites https://mykioskcard.com, https://mymarketaccount.com, 
https://mymarketaccount.net, https://mymarketcard.com, https://payment.companykitchen.com, 
https://LoadMyCard.net, en https://Order.SimpliGet.com (“Consumenten Websites"), mobiele 
toepassingen voor consumenten ("Mobiele Apps"), de 365 Point of Sale Device Fingerprint Reader 
("Fingerprint Reader") die zich op onze Kiosken bevindt, samen met andere 365 User interfaces kunnen 
zich ontwikkelen. 365's producten en Diensten stellen u in staat om een individuele account met 
opgeslagen waarde ("My Market-account") aan te maken, te gebruiken, te beheren en te sluiten, 
waarmee u onder andere geld kunt toevoegen en beheren om bij 365 Kiosken, goederen en diensten te 
kopen die door 365 of door derde partijen kunnen worden geleverd ("Diensten"). 365 biedt verschillende 
opties om toegang te krijgen tot uw My Market-account en gebruik te maken van onze Kiosken waarvoor 
geen biometrische gegevens nodig zijn (zoals hieronder gedefinieerd), zoals barcode op een scherm van 
een mobiele telefoon, e-mailadres, ID/PIN of anonieme aankoop met creditcard/betaalkaart/contant. 

U dient dit Beleid te lezen en toe te stemmen en ons toe te staan om informatie te verzamelen en te 
gebruiken die is afgeleid van uw biometrische gegevens om de Vingerafdruklezer te gebruiken wanneer u 
toegang krijgt tot uw My Market-account of op een andere manier met ons communiceert. U kunt uw 
toestemming voor dit beleid te allen tijde intrekken door gebruik te maken van de procedures in Sectie G 
“Verwijdering en verwijdering van uw biometrische gegevens”. Na het lezen en zorgvuldig overwegen 
van dit Beleid, gelieve dit Beleid goed te keuren of af te wijzen door te klikken op de overeenkomstige 
knop onderaan dit Beleid. 

Door in te stemmen met dit Beleid, gaat u er ook mee akkoord om alle gedekte geschillen tussen u en ons 
op te lossen door middel van arbitrage in plaats van door een rechter of jury in de rechtbank. De 
overeenkomst om te arbitreren is hieronder uiteengezet in Sectie I Geschillenbeslechting en arbitrage en 
in onze algemene voorwaarden: verkrijgbaar op https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ of 
door contact met ons op te nemen via een van de hieronder beschreven methoden in Sectie J "Contact 
met ons opnemen" 

B. Definities. De definities die van toepassing zijn op de voorwaarden van dit beleid zijn de volgende: 

“Biometrische gegevens": "biometrische identificatiemiddelen" en "biometrische informatie” tezamen, 
tenzij anders gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving. 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
https://mykioskcard.com/
https://mymarketaccount.com/
https://mymarketaccount.net/
https://mymarketcard.com/
https://payment.companykitchen.com/
https://loadmycard.net/
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
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“Biometrische identificatiemiddelen": (zonder beperking) retina of irisscans, vingerafdrukken, voiceprint, 
of scan van de hand- of gezichtsgeometrie, alsmede gegevens die worden gegenereerd door automatische 
metingen van een specifiek persoon. Biometrische Identificatiemiddelen omvatten niet: (i) 
schriftmonsters, schriftelijke handtekeningen, foto's, menselijke biologische monsters die worden 
gebruikt voor geldige wetenschappelijke tests of screening, demografische gegevens, beschrijvingen van 
tatoeages of fysieke beschrijvingen, zoals lengte, gewicht, haarkleur of oogkleur; (ii) informatie die van 
een patiënt is verkregen in een gezondheidszorgomgeving of informatie die is verzameld, gebruikt of 
opgeslagen voor behandeling, betaling of operaties in het kader van de Amerikaanse federale wet van 
1996 betreffende de overdraagbaarheid en verantwoording van ziektekostenverzekering (HIPAA); of (iii) 
biologisch materiaal dat is geregeld in de Amerikaanse wet betreffende de bescherming van genetische 
informatie (GINA); of (iv) röntgenfoto's, MRI's of andere beelden of films van de menselijke anatomie die 
worden gebruikt voor diagnose, behandeling of wetenschappelijke tests of screening. 

"Biometrische informatie": alle informatie, ongeacht de wijze waarop deze wordt vastgelegd, omgezet, 
opgeslagen of gedeeld, op basis van de biometrische identificatiecode van een persoon die wordt gebruikt 
om een persoon te identificeren. Biometrische informatie omvat geen informatie die is afgeleid van items 
of procedures die geen biometrische identificatiemiddelen zijn. 

"Vertrouwelijke en gevoelige informatie": persoonlijke informatie die kan worden gebruikt om een 
account of eigendom van een individu of een individu te identificeren, met inbegrip van (maar niet beperkt 
tot) een genetische marker, genetische testinformatie, een uniek identificatienummer om een account of 
eigendom, een rekeningnummer, een pincode, een pascode, een rijbewijsnummer of een 
socialezekerheidsnummer te vinden. 

C. Doelstellingen en rechtsgrondslag voor het verzamelen van biometrische gegevens. Voor zover 
365 Biometrische Gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt, gebeurt dit voor de identificatie van de 
Gebruiker, het voltooien van financiële transacties waarvoor de Gebruiker toestemming heeft gegeven, 
fraudepreventie, veiligheidsdoeleinden en andere wettelijk toegestane doeleinden wanneer Gebruikers 
gebruik maken van hun My Market-account of onze andere Diensten bij onze kiosken die door de 
Gebruiker worden aangevraagd of gebruikt. 365 is de controller van alle Biometrische gegevens van de 
gebruiker die met 365 worden gedeeld.  

D. Hoe biometrische gegevens worden verzameld en gebruikt. Wanneer u zich aanmeldt voor een 
My Market-account of gebruik maakt van onze diensten bij een van onze Point of Sale apparaten, wordt 
u gevraagd of u gebruik wilt maken van een van onze Vingerafdruklezers. Als u onze Vingerafdruklezer 
wenst te gebruiken en u hebt ingestemd met dit beleid, zal de Vingerafdruklezer verschillende afstanden 
meten tussen de huidplooien van de vingerafdruk van een gebruiker. Deze metingen worden toegepast 
als variabelen in een algoritme dat een unieke reeks karakters genereert die een sjabloon wordt genoemd. 
Het sjabloon kan alleen worden geïnterpreteerd door onze biometrische softewarekern. Het sjabloon is 
een gecodeerde set nummers die niet kan worden gebruikt om u of een andere gebruiker persoonlijk te 
identificeren. Wanneer u vervolgens een van onze Vingerafdruklezers op een van onze Point-of-Sale 
apparaten gebruikt, kan het eerder gemaakte sjabloon worden gebruikt om u te identificeren wanneer u 
toegang wilt krijgen tot uw Mijn Markt Account of wanneer u wilt betalen voor goederen of diensten met 
behulp van een Vingerafdruklezer. Als het oorspronkelijke sjabloon overeenkomt met het sjabloon dat u 
bij het volgende gebruik van een Vingerafdruklezer hebt gemaakt, wordt uw transactie goedgekeurd en 
wordt uw My Market-account voor de aankoop in rekening gebracht. Het sjabloon wordt alleen herkend 
bij Kiosken die zijn geconfigureerd met Global Market-accounts, dit zijn Point of Sale apparaten die aan 
hetzelfde bedrijf zijn toegewezen en die niet kunnen worden gebruikt door andere Point of Sale apparaten 
die niet aan de Global Market-account van het bedrijf zijn gekoppeld. Met andere woorden, als u akkoord 
gaat met het beleid om de Fingerprint Readers te gebruiken in uw bedrijf of op een andere locatie, kunt u 
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alleen gebruik maken van de Fingerprint Readers op Point of Sale Devices die gekoppeld zijn aan de Global 
Market Account van dat bedrijf of die locatie.  

E. Beperkingen op de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van biometrische gegevens. 
Behalve zoals uiteengezet in dit Beleid en de onderstaande Uitzonderingen, zal 365 geen (i) Biometrische 
Gegevens of sjablonen verzamelen, vastleggen, kopen, ontvangen via handel of anderszins; (ii) 
Biometrische Gegevens of sjablonen bekendmaken, opnieuw bekendmaken of anderszins verspreiden; 
(iii) het gebruik of de openbaarmaking van biometrische gegevens of sjablonen op een manier die 
wezenlijk onverenigbaar is met de reikwijdte van de toestemming die u ons geeft of (iv) uw biometrische 
gegevens of sjablonen verkopen, leasen, verhandelen en anderszins overdragen aan derden, zonder u 
vooraf schriftelijk op de hoogte te stellen en uw voorafgaande bevestigende toestemming te verkrijgen. 
Voor zover 365 uw toestemming niet heeft of dergelijke handelingen in strijd zouden zijn met dit beleid, 
verzamelt, bewaart of gebruikt 365 geen afbeeldingen van uw biometrische gegevens of sjablonen. Een 
vingerafdrukbeeld kan niet worden gereconstrueerd uit de sjablonen. 365 verkoopt en verhuurt geen 
biometrische gegevens of sjablonen en draagt ze ook niet anderszins over. Afhankelijk van de locatie van 
een transactie kunnen de sjablonen van het ene land naar het andere worden verzonden. Biometrische 
gegevens worden niet van het ene land naar het andere overgedragen.  

Uitzonderingen: 365 is het toegestaan om Biometrische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving of 
toestemming openbaar te maken, maar alleen wanneer dit vereist is: (i) om te voldoen aan de 
toepasselijke wetgeving; (ii) om te reageren op een geldig bevel of dagvaarding van een bevoegde 
rechtbank; (iii) een financiële transactie voltooien die u hebt geautoriseerd of aangevraagd (derden die 
365 helpen bij het voltooien van dergelijke transacties zullen dezelfde beperkingen en beperkingen 
moeten volgen als 365 onder dit Beleid); of 365 verstrekt geen persoonlijk identificeerbare informatie of 
Biometrische gegevens over de ervaringen van Gebruikers aan derden voor marketing, reclame of ander 
gebruik, maar dergelijke informatie kan wel toegankelijk zijn voor de 365-klant die een Kiosk op zijn terrein 
host. 

F. De opslag en bescherming van biometrische gegevens. 365 zal alle biometrische gegevens 
opslaan, verzenden en beschermen tegen openbaarmaking door gebruik te maken van de redelijke 
zorgstandaard binnen de sector en zal voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving. Hoewel geen enkel 
dataverzamelings-, opslag- of transmissiesysteem 100% veilig kan worden gegarandeerd, houdt 365 
strikte administratieve, technische en fysieke procedures in stand om biometrische gegevens te 
beschermen, waaronder (zonder beperking) het beperken van de toegang tot biometrische gegevens door 
middel van gebruikers-/wachtwoordgegevens die alleen worden verstrekt aan werknemers met een 
"need-to-know" en die getraind zijn in het bewaren van biometrische gegevens, met behulp van RDS-
AES256-coderingstechnologie, firewalls, fysieke toegangscontrole tot gebouwen en bestanden en 
malware-scanning. 

G. Verwijdering en verwijdering van biometrische gegevens. Als u later besluit dat u niet langer 
akkoord wenst te gaan met dit beleid, moet u dit schriftelijk melden aan de contactgegevens beschreven 
in Sectie J "Contact met ons opnemen" met als onderwerpregel “Remove and Dispose of My Biometric 
Data”. Zodra 365 uw schriftelijke aanvraag heeft ontvangen, stuurt 365 u een schriftelijke bevestiging van 
ontvangst van uw aanvraag. 365 zal uw vermogen om de Vingerafdruklezer te gebruiken in verband met 
uw My Market-account deactiveren en zal redelijke maatregelen nemen om alle informatie die uit uw 
biometrische gegevens wordt afgeleid onmiddellijk (meestal binnen drie werkdagen) te verwijderen, 
tenzij een langer bewaarschema vereist is volgens dit Beleid of de toepasselijke wetgeving. 

 
Door de verwijdering en verwijdering van uw biometrische gegevens aan te vragen, hebt u geen toegang 
meer tot uw Mijn Markt-account met behulp van de Vingerafdruklezer. Als u ervoor kiest om uw 
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biometrische gegevens te verwijderen, wordt u gevraagd om een e-mailadres op te geven als alternatieve 
manier om toegang te krijgen tot uw account.  

VOORDAT u om verwijdering van uw biometrische gegevens vraagt, moet u zich ervan vergewissen dat 
u alternatieve manieren hebt gevonden om toegang te krijgen tot uw account. Als u dit niet doet, kan 
dit resulteren in een onbedoelde rekening-vergrendeling en vertragingen in de herauthenticatie van uw 
account nadat de biometrische gegevens zijn verwijderd.  

De volgende zijn niet-biometrische alternatieven om toegang te krijgen tot uw account (opties kunnen per 
toepassing verschillen): 

Gebruikersnaam en PIN-code: Gebruikersnamen zijn uniek, maar een gemeenschappelijk formaat is de 
eerste letter van uw voornaam en de eerste 5 letters van uw achternaam. De gebruikersnaam van Piet 
Jansens zou bijvoorbeeld PJANSE zijn. 

ScannerID: Unieke barcode, vaak op een sleutelhangerkaart. Sommige Point of Sale apparaten hebben 
ook een PIN-code nodig bij uw ScannerID. 

E-mailadres en PIN-code: Als uw Mijn Marktrekening ook een Global Market Account ("GMA") is, kunt u 
met uw e-mailadres en PIN-code toegang krijgen tot uw rekening. GMA's hebben een e-mailadres/pin in 
plaats van een gebruikersnaam/pincode 

Om uw gebruikersnaam, e-mailadres of scannerID te bekijken, selecteert u vanuit de Point-of-Sales 
Apparaten (stappen kunnen verschillen per toepassing): 

1. Account beheren 

2. Bestaande rekening 

3. Gebruik de vingerafdruklezer om in te loggen 

4. Uw accountgegevens worden weergegeven op het scherm Account beheren 

Als u uw pincode bent vergeten, kunt u deze vinden in het detailscherm van de rekening beheren: 

1. Tik op in het veld Pincode voor de rekening 

2. Creëer een nieuwe PIN 

3. Nieuwe PIN-code bevestigen 

4. Opslaan en Sluiten 

Mobiele App QR Code: Als uw Mijn Markt Account is gekoppeld aan een Mobiele App, kunt u de QR-code 
scannen vanaf het Point-of-Sale apparaat om toegang te krijgen tot uw account. 

Om de QR-code van de mobiele app te bekijken, vanuit de mobiele app: 

1. Log in op uw account met uw e-mailadres en wachtwoord (deze stap is mogelijk niet nodig als u 

al ingelogd bent) 
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2. Uw QR-code wordt na het inloggen weergegeven. Deze QR-code kan worden gescand vanaf het 

Point of Sale Device om toegang te krijgen tot uw account. 

In het geval dat u uw toestemming voor het privacybeleid voor biometrische gegevens wilt intrekken 
maar u beschikt niet over andere manieren om toegang te krijgen tot uw My Market-account, heeft 365 
aanvullende informatie nodig om u te lokaliseren en te helpen bij het opnieuw verifiëren van uw account. 
In uw e-mail "Mijn biometrische gegevens verwijderen" naar privacy@365smartshop.com dient het 
volgende te staan: 

• Voor- en achternaam 

• Contacttelefoonnummer 

• Locatienaam (dit is meestal uw standplaats) 

• Adres 

En indien bekend: 

• Gebruikersnaam 

• ScannerID (als u een sleutelhangerkaart heeft om in te loggen, staat daarop het 

nummer op) 

• Laatst bekende rekeningsaldo 
• Point-of-Sale apparaat serienummer (kan worden gevonden op een sticker op de 

rechterkant van de meeste apparaten, de meeste begint met VSH) 

H. Bewaarschema. 365 zal de informatie uit uw biometrische gegevens bewaren zolang u de 365 
Vingerafdruklezer blijft gebruiken en zal uw biometrische gegevens permanent vernietigen op het 
moment dat u de Vingerafdruklezer gebruikt bij het eerst voorkomende van: 

• Het oorspronkelijke doel voor het verkrijgen van de biometrische gegevens is bereikt; 
• U trekt uw toestemming in; 
• 365 deactiveert uw account als gevolg van fraude, inactiviteit (het niet doen van ten 

minste één aankoop met de 365 systemen in een periode van 12 maanden) of andere 
legitieme zakelijke redenen; 

• Binnen een jaar na uw laatste interactie met 365; of 
• Wanneer de wet dit vereist. 

365 zal alle informatie uit uw biometrische gegevens op een veilige manier permanent verwijderen. Na 
verwijdering van uw biometrische gegevens dient u zich opnieuw in te schrijven en opnieuw toestemming 
te geven voor het gebruik van een 365 Vingerafdruklezer. 

 
I.   Geschillenbeslechting en arbitrage U stemt ermee in dat alle geschillen en controverses tussen u en 
365, met inbegrip van maar niet beperkt tot geschillen en controverses die verband houden met of 
voortkomen uit een van uw transacties met 365 (of de producten, Diensten, uw My Market-account), dit 
Beleid en al uw biometrische gegevens, voor zover toegestaan door de wet, zullen worden opgelost door 
middel van bindende arbitrage op individuele basis en niet door een rechtbank of door middel van 
groepsprocedure of collectieve procedures. U begrijpt ook en gaat ermee akkoord dat een dergelijke 
arbitrage zal worden uitgevoerd op grond van de bepalingen van de Arbitrageovereenkomst die zijn 
opgenomen in de 365 Platforms Servicevoorwaarden die toegankelijk zijn op: 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ of door een kopie aan te vragen door gebruik te 

mailto:privacy@365smartshop.com
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
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maken van de procedures die hieronder in Sectie J "Contact met ons opnemen" worden beschreven. 365's 
Geschillenbeslechtings- en arbitrageprocedures kunnen worden geopend of geïnitieerd door contact met 
ons op te nemen via een van de procedures die hieronder in Sectie J "Contact met ons opnemen" worden 
beschreven 

J. Wijzigingen in dit beleid. Wij kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigingen aanbrengen 
in dit beleid. Als we materiële wijzigingen in dit Beleid aanbrengen, zullen we u op de hoogte brengen van 
de wijzigingen op het volgende adres https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ en de Point-
of-Sales Apparaten, waar we u zullen vragen om uw aanvaarding van het Beleid te bevestigen. Als u niet 
akkoord gaat met wijzigingen in dit beleid, zullen wij uw biometrische gegevens verwijderen en kunt u de 
Vingerafdruklezer niet langer gebruiken. Als u er later voor kiest om updates van dit beleid te accepteren, 
moet u de updates van dit beleid accepteren en uw biometrische gegevens opnieuw indienen.  

K. Contact met ons opnemen Om uw toestemming voor het gebruik en het bewaren van uw 
biometrische gegevens in te trekken, als u vragen hebt of schriftelijke kopieën van dit beleid wenst te 
verkrijgen, kunt u onze Privacybeleid of onze Algemene Voorwaarden (beschikbaar op 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy) met inbegrip van de arbitragebepalingen, of als u 
toegang wilt krijgen tot of het initiatief wilt nemen tot 365's geschillenbeslechtings- en 
arbitrageprocedures zoals hierboven beschreven in deel I, neem dan contact met ons op: 

365 Retail Markets, LLC 
1743 Maplelawn Drive 
Troy, MI 48084, Verenigde Staten 
Telefoon (VS/Canada): 1-888-365-7382 
Telefoon (Internationaal): +1-248-434-3910 
E-mail privacy@365smartshop.com 

U dient contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) met eventuele 
klachten, vragen, zorgen, verzoeken of verzoeken om uw rechten onder dit beleid uit te oefenen. Onze 
DPO is per post te bereiken op het hierboven vermelde adres, per e-mail op: privacy@365smartshop.com, 
en telefoon via: 1-888-7382 (VS/Canada), +1-248-434-3910 (Internationaal). Onze DPO is verantwoordelijk 
voor het toezicht op onze naleving van dit beleid en onze andere privacyverplichtingen onder de 
toepasselijke wetgeving, waaronder het zorgvuldig documenteren en onderzoeken van klachten, zorgen 
of vermeende schendingen van dit beleid. 

L. Individuele rechten. Afhankelijk van uw rechtsgebied kunt u bepaalde individuele rechten 
uitoefenen. Voorbeelden van jurisdicties die individuen betreffen zijn de Europese Unie (Algemene 
verordening gegevensbescherming of AVG) en Canada (Personal Information Protection and Electronic 
Documents Act of PIPEDA) en Californië (California Consumer Privacy Act). Om uw individuele rechten uit 
te oefenen, kunt u contact opnemen met onze DPO zoals hierboven beschreven onder het kopje "Contact 
met ons opnemen”.  
 
Privacyrechten in de Europese Unie 
Als u een EU-gegevensbetrokkene bent, hebt u keuzes met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en 
openbaar maken van uw persoonlijke gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op 
te nemen per e-mail of per post op het adres of e-mailadres dat onder de rubriek "Contact opnemen met 
ons" is opgegeven Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zullen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 
een maand op uw verzoek reageren.  
 
Uw rechten zijn inclusief: 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
mailto:support@365smartshop.com
ftp://at:_privacy@365smartshop.com/
mailto:contact%20opnemen
mailto:contact%20opnemen
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• Toegang tot uw persoonlijke gegevens om te weten welke informatie wij over u hebben verzameld 
en hoe deze is gedeeld; 

• Het aanvragen van de verwijdering van alle of een deel van uw persoonlijke gegevens; 

• Veranderen of corrigeren van onnauwkeurige of verouderde informatie; 

• Bezwaar maken tegen, beperken of beperken van het gebruik van al uw persoonlijke gegevens of 
een deel daarvan; en 

• Het aanvragen van een kopie van uw persoonlijke gegevens, ook in een draagbaar formaat. 
 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthouder als u van mening bent dat wij uw 
privacyrechten of toepasselijke wet- en regelgeving hebben geschonden. 
 
Privacyrechten in Canada  
 
Als u een Canadese betrokkene bent, kunt u bepaalde privacyrechten hebben. Om deze rechten uit te 
oefenen, neemt u contact met ons op via het adres of e-mailadres dat is vermeld onder de rubriek 
"Contact opnemen met ons" van dit beleid. Uw rechten zijn inclusief: 
 

• Toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie onder onze hoede of controle 

• Wijziging (door correctie, verwijdering of toevoeging) van onjuiste of onvolledige persoonlijke 
informatie (door correctie, schrapping of toevoeging) 

• Het intrekken van uw toestemming op elk moment (met inachtneming van wettelijke of 
contractuele beperkingen en redelijke kennisgeving) 

 
Rechten van de consument in Californië op het gebied van de privacy van de consument 
 
Als u inwoner bent van de staat Californië en u heeft uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, hebt u 
het recht om een lijst op te vragen van alle derden aan wie wij uw persoonlijke gegevens voor direct 
marketing doeleinden hebben verstrekt. Indien u gebruik maakt van uw recht om een dergelijk verzoek 
bij ons in te dienen, sturen wij u de volgende informatie: 
 

• De categorieën informatie die we aan derden hebben verstrekt voor direct marketingdoeleinden 
van derden in het voorgaande jaar; en  

• De namen en adressen van derden die dergelijke informatie hebben ontvangen, of indien de aard 
van hun bedrijf niet uit de naam kan worden afgeleid, voorbeelden van de op de markt gebrachte 
producten of diensten. 

 
U kunt een dergelijk verzoek doen door contact met ons op te nemen met behulp van de informatie die 
onder het kopje "Contact met ons opnemen" met een voorkeur voor de manier waarop ons antwoord op 
uw verzoek moet worden verzonden.  

M. INSTEMMING MET HET 365 PRIVACYBELEID VOOR BIOMETRISCHE GEGEVENS 

Door op de onderstaande knoppen [IK GA AKKOORD] en [BEVESTIGD] te klikken, bent u het EENS en 
STEMT U IN met: 

1. U hebt dit beleid gelezen en stemt vrijwillig in met het verzamelen, bewaren, opslaan en ander 
gebruik door ons van informatie die is afgeleid van uw biometrische gegevens, zoals beschreven 
in dit beleid. 
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2. Uw toestemming is bindend voor het "Bewaarschema" zoals hierboven in Sectie H uiteengezet, 
tenzij u uw toestemming zoals hierboven beschreven in Sectie G "Verwijdering en verwijdering 
van biometrische gegevens" bevestigt in te trekken. 

3. U stemt ermee in alle records te ontvangen en alle transacties met betrekking tot dit beleid langs 
elektronische weg uit te voeren. U kunt papieren kopieën van dit Beleid en alle beleidslijnen 
waarnaar het verwijst, verkrijgen door toegang te krijgen tot de websites van 365, onze Apps of 
door contact met ons op te nemen zoals beschreven in Sectie J "Contact met ons opnemen" of 
op een andere manier zoals de toepasselijke wetgeving vereist. 

4. U bent minstens 18 jaar oud en bevoegd om toestemming te geven. 

5. U gaat ermee akkoord dat alle geschillen tussen u en 365 zullen worden opgelost door middel van 
een bindende overeenkomst arbitrage op individuele basis, zoals hierboven in deel I uiteengezet, 
en Geschillenbeslechting en arbitrage.  

Door te klikken op de knop ["IK GA NIET AKKOORD"] hieronder, verwerpt u dit beleid en weigert u uw 
biometrische gegevens te verstrekken. Als u weigert uw biometrische gegevens te verstrekken of uw 
toestemming intrekt, sluit u het gebruik van een Vingerafdruklezer uit, maar verhindert u niet dat u 
toegang krijgt tot uw My Market-account via andere niet-biometrische middelen. 

U stemt er ook mee in dat het klikken op de knop hieronder een vorm van elektronische handtekening is 
die net zo juridisch bindend is als wanneer u papieren overeenkomsten zou hebben ondertekend. 

KLIK OP DE ONDERSTAANDE KNOPPEN OM IN TE STEMMEN MET DIT BELEID EN 365'S VERZAMELING, 
OPSLAG EN GEBRUIK VAN INFORMATIE UIT UW BIOMETRISCHE GEGEVENS VIA EEN POINT-OF-SALES 
APPARATEN VINGERAFDRUKLEZER OF ANDERE VORMEN VAN HET VERZAMELEN VAN BIOMETRISCHE 
GEGEVENS: 
 
[IK GA AKKOORD] IK GA AKKOORD en STEM IN met dit 365 Biometrische Gegevens Privacybeleid en 
365's verzameling en gebruik van informatie uit mijn Biometrische Gegevens zoals hierboven 
beschreven in dit 365 Biometrische Gegevens Privacybeleid. 

[IK GA NIET AKKOORD] IK GA NIET AKKOORD met de 365 Biometrische gegevensbescherming en de 
bepalingen daarvan 365's verzameling, gebruik en opslag van informatie van mijn vingerafdruk of 
andere vormen van biometrische gegevens AF. 

[BEVESTIG] Klik om UW TOESTEMMING met dit 365 Biometrische Gegevensprivacybeleid te bevestigen. 


