Privacyverklaring
Met het oog op onze informatieplicht (art. 13 punt ff van de Algemene Verordening voor Gegevensverwerking,
hierna AVG genaamd) willen wij u als gebruiker informeren over welke gegevens wij bij uw bezoek aan onze
website verwerken en welke rechtsgrond daarachter zit. Daarnaast lichten wij ook toe hoe wij uw gegevens
technisch en organisatorisch beschermen en welke rechten u hebt ten aanzien van ons en de bevoegde
toezichthoudende overheid.

1. Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
De groep van ondernemingen die vallen onder de Simba Dickie Groep,
bestaande uit de afzonderlijke, in bijlage opgesomde bedrijven.
2. Functionaris voor gegevensbescherming bij de Simba Dickie Groep.
De heer Volkhard Wacker (concern)
Mevrouw Petra Müller (vestiging Burghaslach)
De heer Norbert Pillmann (vestiging Sonneberg)
U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres bereiken:
datenschutz@simba-dickie.com

3. Verwerking van uw persoonlijke gegevens
Informatief gebruik van onze website
Wanneer u onze website bezoekt, worden zogenaamde logbestanden verwerkt in de volgorde waarin ze door
ons systeem automatisch werden geregistreerd.
De volgende logbestanden worden automatisch verwerkt:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

het IP-adres van de computer van de bezoeker,
het type browser dat de bezoeker gebruikt,
het besturingssysteem en de versie ervan,
de interface van het besturingssysteem,
de bezochte pagina's,
de datum en het tijdstip van het bezoek,
het tijdsverschil t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT),
de toegangsstatus/http-statuscode,
de hoeveelheid getransfereerde gegevens,
de referrer.

Uw gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen.
Om onze website beschikbaar te kunnen stellen, is de verwerking van volgende gegevens noodzakelijk.
De rechtsgrond voor geanomiseerde gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

4. Contactformulier
Via ons contactformulier kunt u elektronisch contact met ons opnemen, bijvoorbeeld om ons feedback te
geven of om ons vragen te stellen. Wanneer u van deze contactmogelijkheid gebruikmaakt, geeft u ons
volgende gegevens:
·
·
·
·

e-mailadres (zodat wij u kunnen contacteren),
voor- en achternaam (om misbruik te voorkomen),
onderwerp en bericht,
telefoonnummer (niet verplicht).

Naast de vrijwillig aan ons meegedeelde gegevens slaan wij ook het moment op waarop u ons deze gegevens
hebt meegedeeld (datum en tijdstip) alsook uw IP-adres. De gegevensverwerking gebeurt om redenen die ons
gerechtvaardigd belang betreffen (art. 6 lid 1 van de AVG), om de veiligheid van ons systeem te waarborgen en
om misbruik te voorkomen. Deze gegevens die wij van u registreren op het moment dat u met ons contact
opneemt, worden gewist zodra wij ze niet meer nodig hebben, en uiterlijk op het moment dat de reden
waarom u contact met ons hebt opgenomen, is afgehandeld.
Wanneer u een contactformulier verstuurt, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken. De
gegevens worden opgeslagen totdat wij ze niet meer nodig hebben voor het doel van de conversatie en totdat
de reden waarom u met ons contact hebt opgenomen, is afgehandeld.
Wanneer u via de website een contract met ons afsluit, worden uw gegevens bewaard tot op het moment dat
dit voor de uitvoering van het contract niet langer noodzakelijk is. Daarnaast slaan wij overeenkomstig artikel 6
lid 1 van de AVG uw gegevens enkel op met het oog op onze contractuele en wettelijke verplichtingen (bijv.
fiscale verplichtingen).
5. Contact opnemen per e-mail
Uiteraard kunt u ons altijd per e-mail contacteren. De persoonsgegevens die u in de mail vermeldt, worden bij
ons opgeslagen. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden enkel verwerkt om
de reden van uw contactopname te kunnen afhandelen. Ze worden gewist zodra dit doel is bereikt.
Wanneer u per e-mail een contract (bijv. een bestelling) met ons wilt afsluiten, vormt dit een bijkomende
rechtsgrond voor gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6 lid 1 van de AVG. Deze gegevens worden maar
net zo lang bewaard als noodzakelijk voor de uitvoering van het contract. Daarnaast slaan wij uw gegevens
enkel op met het oog op onze contractuele en wettelijke verplichtingen (bijv. fiscale verplichtingen).
U kunt op elk moment de goedkeuring voor de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen door hierover
een verzoek per e-mail te richten aan datenschutz@simba-dickie.com. In dit geval worden alle
persoonsgegevens van de conversaties gewist. Het voorzetten van de conversatie is zodoende niet langer
mogelijk.
6. Nieuwsbrief
Wij bieden u op onze website de mogelijkheid om u gratis in te schrijven op onze nieuwsbrief. Hiervoor hebben
wij echter niet alleen uw e-mailadres maar ook uw toestemming voor nodig. Wanneer u zich inschrijft voor de
nieuwsbrief, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken.
Andere gegevens zoals uw naam geeft u op vrijwillige basis en dienen er enkel voor om u bijvoorbeeld
persoonlijk aan te spreken.

De door u aangevraagde nieuwsbrief wordt u pas toegestuurd wanneer u uw inschrijving bevestigt door op de
link in de e-mail die wij hiervoor sturen, te klikken. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat enkel uzelf zich
voor de nieuwsbrief kunt aanmelden.
Daarnaast slaan wij bij uw aanmelding ook de datum en het tijdstip op waarop u ons de gegevens hebt
meegedeeld, alsook uw IP-adres. De gegevensverwerking gebeurt om redenen die ons gerechtvaardigd belang
betreffen conform art. 6 (1) van de AVG), om de veiligheid van ons systeem te waarborgen en om misbruik te
voorkomen.
Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven en enkel gebruikt voor het verzenden van de
nieuwsbrieven.
Uw gegevens en e-mailadres worden enkel bewaard zolang u ingeschreven blijft voor de nieuwsbrief en u
hiervoor uw toestemming hebt gegeven. De gegevens die wij tijdens uw inschrijving automatisch verzamelen
(IP-adres, datum en tijdstip), worden uiterlijk gewist op het moment dat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.
Herroepingsrecht / Afmelden voor nieuwsbrief
U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. De uitschrijflink is te vinden in elke nieuwsbrief.
Door op deze link te klikken herroept u uw goedkeuring of trekt u uw toestemming in voor verder gebruik van
uw gegevens in het kader van het verzenden van de nieuwsbrief.

7e Cookies
Houd rekening met de volgende aanwijzingen: U kunt zelf ervoor zorgen dat uw computer totaal
geen cookies meer opslaat, of dat alleen bepaalde cookies toegelaten worden. Hiervoor moet u naar
de instellingen van uw internetbrowser gaan. Hier kunt u ook zien welke cookies er werden
opgeslagen en ze eventueel wissen.
Houd er echter wel rekening mee dat, wanneer u alle cookies blokkeert, het mogelijk is dat de
functionaliteit van onze website hierdoor kan worden beperkt.
Op onze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn tekstbestanden die vanaf onze webserver naar
uw browser worden verstuurd wanneer u onze website bezoekt. Ze worden gebruikt om bij een later
bezoek aan onze website, de voorkeuren te kunnen overnemen. Met behulp van een cookie kan
namelijk uw internetbrowser geïdentificeerd worden wanneer u opnieuw onze website oproept.
a. Eigen cookies
Wij gebruiken eigen cookies om de werking van onze website te waarborgen. Sommige elementen
op onze website vereisen dat uw internetbrowser na het wisselen van pagina opnieuw herkend
wordt.
Het verwerken van persoonsgegevens in cookies die wij op onze website zetten om de functionaliteit
van onze website en ons aanbod te waarborgen, gebeurt overeenkomstig de rechtsgrond van artikel
6 lid 1 van de AVG.
Recht op herroeping en schrapping
Zoals reeds aangegeven aan het begin van dit hoofdstuk, kunt u door de instellingen van uw
internetbrowser te wijzigen het gebruik van cookies toelaten of beperken. Cookies die uw
internetbrowser al heeft opgeslagen, kunt u op elk gewenst moment weer wissen. Wanneer cookies

voor onze website beperkt of gedeactiveerd werden, kan het zijn dat niet alle functionaliteiten op de
website beschikbaar zijn.
b. Externe cookies (third-partycookies/cookies van derde partijen):
Wij gebruiken op onze website cookies van zogenaamde 'derde partijen'. Dat betekent dat wanneer
u onze website bezoekt, er gegevens van uw webbrowser naar de webserver van een derde worden
gestuurd en daar worden opgeslagen.
aa. Google Analytics
Op onze website werken wij met de analysedienst Google Analytics. Deze dienst wordt aangeboden
door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (hierna 'Google
Analytics' genaamd).

Google Analytics plaatst cookies die de volgende informatie opslaan:
·
·
·
·
·
·

het type browser dat de bezoeker gebruikt,
de versie van de internetbrowser,
het door u gebruikte besturingssysteem,
referrer (de hiervoor bezochte website),
uw ingekorte IP-adres,
het tijdstip van de serveraanvraag.

Wij gebruiken de functie van Google Analytics om uw IP-adres voor de opslag en de verwerking te
anonimiseren. Uw IP-adres wordt doorgaans nog binnen de Europese Unie/de EER ingekort en pas
daarna naar de Google-server in de USA gestuurd. De gegevensverwerking verloopt
gepseudonimiseerd. De verwerkte gegevens worden niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens.
Wij gebruiken de geregistreerde gegevens enkel voor statistische doeleinden, om onze website en
onze aanbiedingen te optimaliseren.
Bovendien kunt u de opslag van de door het cookie geproduceerde gegevens en de gegevens die te
maken hebben met uw bezoek aan deze website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking ervan door
Google verhinderen door de via de link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren.
U kunt direct in uw browserinstellingen aangeven dat Google-cookies niet mogen worden
opgeslagen, of u kunt dit ook doen via de volgende link en een 'opt-out' activeren: klik op deze link.Er
wordt nu een 'opt-outcookie' geplaatst die zal voorkomen dat uw gebruikersgegevens op deze
website worden opgeslagen.
De privacyverklaring van Google vindt u onder de volgende link:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

bb. Matomo (voorheen Piwik)
Wij gebruiken op onze website de open-sourceanalysedienst Matomo (matomo.org). Met deze
analysesoftware kunnen wij berekenen hoeveel bezoekers onze website heeft.
De software van Matomo anonimiseert de IP-adressen vóór de opslag. De gegevensverwerking
verloopt gepseudonimiseerd (voor geanonimiseerd gebruik): de verwerkte gegevens worden niet
gekoppeld aan andere persoonsgegevens.
Wij gebruiken de geregistreerde gegevens enkel voor statistische doeleinden, om onze website en
onze aanbiedingen te optimaliseren.
U kunt direct in uw browserinstellingen aangeven dat Matomo-cookies niet mogen worden
opgeslagen.
8. Andere content van derden die op onze website is gekoppeld
YouTube
Voor een mooie vormgeving van onze website plaatsen wij video's van YouTube van Google LCC, 1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (hierna 'YouTube' genaamd). Wij hanteren hierbij de
modus van de uitgebreidere gegevensbescherming[AH6], zodat informatie over u enkel met YouTube gedeeld
wordt, wanneer u de play-knop bij de video indrukt.
Wanneer u de video afspeelt, plaatst YouTube cookies om informatie te verzamelen die zij gebruikt voor
analysedoeleinden en om de gebruiksvriendelijkheid van haar aanbod te verbeteren. De gegevens worden
volgens YouTube gepseudonimiseerd verwerkt. Wanneer u echter ingelogd bent op uw Google- of YouTubeaccount, dan kunnen de gegevens mogelijk direct aan uw YouTube-account gekoppeld worden.
Meer informatie over de gegevensbescherming en over de bewaarperiode van uw gegevens bij YouTube vindt
u in de privacyrichtlijnen van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=dec.
Het implementeren van de YouTube-dienst op onze website en de daarmee gepaard gaande
gegevensverwerking verloopt overeenkomstig artikel 6 lid 1 van de AVG.
Sociale netwerken - Facebook
Onze websites gebruiken zogenaamde 'sociale plug-ins' van het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc, 1601
Willow Road Menlo Park, CA 94025. Company Phone, 650-618-7714).
Deze plug-ins herkent u aan het facebooklogo of de 'Vind-ik-leuk'-knop van Facebook (duimpje omhoog).
Voor een overzicht van de facebookplug-ins klik hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u tijdens uw bezoek aan onze website een dergelijke plug-in activeert, wordt er een verbinding
gemaakt de facebookservers en worden de gegevens naar Facebook doorgestuurd en daar opgeslagen. Dit
gebeurt altijd, ongeacht of u nu wel of niet een facebookaccount hebt.
Wij wijzen erop dat wij geen enkele invloed hebben op de omvang van deze gegevens en de wijze waarop de
aan Facebook doorgestuurde gegevens worden gebruikt. Over hoe u de bij Facebook geregistreerde gegevens
kunt wissen, is ons niets bekend.
Wanneer u als facebookgebruiker tijdens uw bezoek aan onze website op Facebook inlogt, worden de
gegevens van uw facebookprofiel toegevoegd. Wilt u dit niet,

dan moet u bij Facebook uitloggen vooraleer u onze website bezoekt.
Meer informatie over de registratie, het gebruik en de opslag van persoonsgegevens door Facebook vindt u
hier:
http://www.facebook.com/about/privacy/.
Het rechtsbeginsel voor het gebruik van plug-ins is art. 6 lid 1 S, punt f van de AVG.
9. Sollicitantengegevens
Op onze website vindt u informatie over openstaande vacatures in ons team. U kunt hiervoor per e-mail uw
sollicitatiebrief indienen. Wij verwerken uw gegevens in het kader van het recruteringsproces. Dat betekent dat
onze medewerkers die instaan voor de voorselectie, uw sollicitatiedossier inzien. Uw gegevens worden niet aan
derden doorgegeven en wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden.
Indien u daarom verzoekt, worden deze gegevens onmiddellijk gewist. Indien er sprake is van een
gerechtmatigd belang onzerzijds om de tijdens uw sollicitatie meegedeelde gegevens op te slaan, dan bewaren
wij deze persoonsgegevens maximaal zes maanden, tenzij u ons de toestemming geeft om ze langer te
bewaren, zodat wij u eventueel ook na het verstrijken van deze periode nog kunnen contacteren voor
vacatures.
Aan de grondslag van deze gegevensverwerking ligt § 26 van de Duitse wet op de privacybescherming en art.
88 van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming.
10. Uw rechten
Wanneer wij uw gegevens verwerken, bent u een 'betrokkene' in de zin van de AVG. U kunt de volgende
rechten uitoefenen:
a.

Recht op informatie

U heeft het recht om van ons een bevestiging te krijgen dat wij uw persoonsgegevens verwerken.
Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u het recht de volgende informatie hierover te krijgen:
·
de verwerkingsdoeleinden,
·
de betrokken categorieën van persoonsgegevens,
·
de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden
verstrekt,
met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
·
indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden
opgeslagen,
of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
·
het recht op rectificatie of schrapping van uw
persoonsgegevens te verlangen of bezwaar te maken
tegen de verwerking van deze persoonsgegevens;
·
het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
·
wanneer de persoonsgegevens niet direct van u afkomstig zijn, alle beschikbare informatie
over de herkomst van de gegevens;
·
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22,
lid 1 en 4 AVG, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie
over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke
verwerking voor u.

Indien wij uw gegevens aan een internationale organisatie of een derde land hebben doorgegeven, hebt u
tevens ook het recht om te worden geïnformeerd over het feit of er gepaste garanties zijn afgegeven conform
artikel 46 van de AVG met betrekking tot de overdracht van gegevens.
b.

Recht op rectificatie

U hebt het recht op rectificatie en/of vervollediging van de gegevens die wij over u hebben opgeslagen,
wanneer deze onjuist of onvolledig zouden zijn. Wij voeren deze rectificatie of vervollediging dan onmiddellijk
uit.
c.

Recht op inperking van de gegevensverwerking

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om ons een beperking van de verwerking van uw
persoonsgegevens op te leggen. Hiervoor dient minstens een van volgende voorwaarden te zijn voldaan:
·

U betwist de juistheid van de persoonsgegevens en weliswaar voor een duur die ons in staat stelt
de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
·
De verwerking is onrechtmatig en u weigert om de persoonsgegevens te laten schrappen. In de plaats
daarvan eist u
een beperking van het gebruik van uw
persoonsgegevens;
·
Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u als betrokkene
heeft deze nodig voor de
instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering; of
·
U tekent bezwaar aan tegen de verwerking volgens artikel 21 lid 1 van de AVG, zolang niet vaststaat
of onze gerechtmatigde belangen zwaarder wegen dan uw belangen.
d.

Recht van schrapping

U heeft het recht van ons te eisen dat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk schrappen wanneer wij daartoe
verplicht zijn. Dit is het geval indien aan een van volgende voorwaarden is voldaan:
·
·

·
·
·
·

Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld of anderszins verwerkt;
U trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a, of
artikel 9
lid 2, punt a van de AVG berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de
verwerking;
U tekent bezwaar aan tegen de verwerking volgens artikel 21 lid 1 van de AVG en er gelden geen
prioritaire gerechtmatigde belangen voor de verwerking, of u tekent bezwaar aan tegen de verwerking
volgens artikel 21 lid 2 van de AVG.
Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke
recht neergelegde wettelijke verplichting die op ons rust;
Uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de
informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8 lid 1 van de AVG.

Wanneer wij uw persoonsgegevens openbaar maken en wij zijn volgens de voorvermelde bepalingen verplicht
ze te wissen, dan nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten,
redelijke maatregelen, waaronder ook technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de
persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u ons heeft verzocht om iedere koppeling
naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

Uw recht op schrapping geldt echter niet wanneer wij de gegevens om een van volgende redenen dienen te
verwerken (uitzonderingen):
·
·

Voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie
Voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke
verwerkingsverplichting die op ons rust, of voor het vervullen van een
taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag die aan ons
is overgedragen;
·
Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig art. 9
lid 2 punt h en i alsook art. 9 lid 3 van de AVG;
·
Met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch
onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig art. 89 lid 1 van de AVG, voor zover het onder lid 1
bedoelde recht
de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig
in het gedrang dreigt te brengen;
·
Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
e.

Kennisgevingsplicht

Wanneer u uw recht op rectificatie, schrapping of inperking jegens ons uitoefent, zijn wij ertoe verplicht alle
ontvangers aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van elke rectificatie of wissing van uw
persoonsgegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning
vergt.

f.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde,
gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, op voorwaarde dat:
(1) De verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a, of artikel 9, lid 2, punt a van
de AVG of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b; en
(2) De verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.
U hebt daarbij het recht ons te vragen uw persoonsgegevens direct aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke over te dragen,
voor zover dit technisch haalbaar is en wij de rechten en vrijheden van andere personen
hierdoor geen schade berokkenen.
Dit recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling
van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die
aan ons is overgedragen.
g.

Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, punt e of f van de AVG, met
inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Wij staken de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de
verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband
houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van
profilering die betrekking heeft op direct marketing.
Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens
niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
h.

Herroepingsrecht

U heeft overeenkomstig art. 7 lid 3 van de AVG te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Intrekking
van de toestemming brengt de wettelijkheid van de op toestemming gebaseerde verwerking die gebeurd is
vóór de intrekking van de toestemming, niet in het gedrang.
i.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, onverminderd andere
mogelijkheden van administratief of buitengerechtelijk beroep. U kunt in de lidstaat waar u gewoonlijk
verblijft, uw werkplek zich bevindt of waar de beweerde inbreuk is begaan, een klacht indienen, indien u van
mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op deze Algemene Verordening
inzake Gegevensbescherming.
Een overzicht van de functionarissen voor gegevensbescherming per land en hun contactgegevens kunt u
raadplegen onder de volgende link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

11. Actualiteit van de bepalingen voor gegevensbescherming
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen, met effect op de toekomst.
Stand: 25 mei 2018.

Bijlage
De groep van ondernemingen die vallen onder de Simba Dickie Groep, bestaan uit volgende ondernemingen:
-

Simba Dickie Group GmbH

-

Simba Toys GmbH & Co. KG

-

Dickie Spielzeug GmbH & Co. KG

-

Tamiya Carson Modellbau GmbH & Co. KG

-

Simba Dickie Vertriebs GmbH

-

BIG Spielwarenfabrik GmbH & Co. KG

-

Noris Spiele Georg Reulein GmbH & Co. KG

-

Heros GmbH & Co. KG
Werkstraße 1
D-90765 Fürth
Tel.:
+49 (0)911-9765-0
Fax:
+49 (0)911-9765-120

-

Simba Toys Espana S.L.
Edificio America II C/Procion N7, Portal 2, Planta 2a Oficina E
28023 Madrid

-

Simba Toys CFR spol s.r.o.
Lidicka 481
27351 Unhost

-

Eichhorn Produktions spol s.r.o.
Krátká ul.
257 44 Netvořice

-

Simba Toys Polska Sp.zo.o
Ul. Flisa 2
02-247 Warszawa

-

Simba Toys Bulgaria EOOD
Ul. Rozova Gradina 17.
1588 Krivina (obst. Sofia)

-

Simba Toys Handels-GmbH & Co. KG
Jochen-Rindt-Str. 25
1230 Wien
Simba Toys Romania S.R.L.
Sos. Bucuresti-Ploiesti 19-21
013694 – Bucuresti

-

-

Simba Toys Hungaria Kft
Vendel Park, Budai u. 4.
2051 Biatorbagy

-

N.V. Simba Toys Benelux S.A.
Moeskroensesteenweg 383C
8511 Aalbeke

-

Zimpli Kids Ltd.
Unit 1 , Palatine Business Park,
Meadow Street, Great Harwood, BB6 7EJ

-

Simba Dickie Finland Oy
Sinikalliontie 3B
02630 ESP00

-

Smoby Toys SAS
Le Bourg Dessus
39170 Lavans-les-Saint-Claude

-

Simba Toys Italia S.p.A.
Strada Statale 32, Km. 23, 860
28050 Pombia

-

Juguetes Pico, S.L.
Pinoses, 18 - Pol. Ind. L'Alfac
ES-03440 Ibi, Alicante

-

Simba Smoby Toys UK Ltd.
Bolling Road
Bradford BD4 7BG

-

Animaccord
82 Grivas Digenis Street, office 202,
Limassol, Cyprus, 3101

-

Kid E Media Sweden AB
Magasinet/Tullkammaregatan 12
791 31 Falun

-

Corolle SAS
ZI Sud, 1 rue Lavoisier
37130 Langeais

-

Simba Toys Nordic AS, Swedish Branch
Verkstadsväg 1b
SE-436 34 Askim

