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Voorwaarden voor deelname aan de MAM Maandag 
 
1. Op 06.08.2018 tot 23:59uur organiseert MAM Babyartikel GmbH op 
https://www.facebook.com/MAMBenelux de MAM Maandag, waarbij de deelnemers 1 van 
totaal 5l MAM Starter Sets kunnen winnen. 
 
2. Deelname is mogelijk voor iedereen die op het moment van deelname minstens 18 jaar is 
en woonachtig is in de Nederlanden, Belgie of Luxembourg. 
 
3. De deelname verplicht niet tot aankoop van een product van MAM, evenmin verhoogt de 
aankoop van een product van MAM de winstkansen.  
 
4. Contante uitbetaling van de prijs is niet mogelijk. Er is geen beroep op de rechter mogelijk.  
 
5. Voor de deelname aan dit kansspel vraagt MAM de deelnemers te reageren op de posting 
met een commentaar. 
 
6. Kansspelvarianten: 
Bij verloting van producten (deelname via opmerking op Facebook): de winnaars krijgen zo 
snel mogelijk na afloop van het kansspel op Facebook bericht met een reactie op hun 
deelnamecommentaar. De winnaars kunnen hun prijs alleen ontvangen als ze een geldig 
postadres hebben binnen Nederlanden, Belgie of Luxembourg, dat zij ons na kennisgeving 
over de prijs via ‘Persoonlijk bericht’ verstrekken ten behoeve van de toezending. 
 
7. Het postadres/e-mailadres en alle andere persoonlijke informatie van de winnaar worden 
vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de prijs. Nadere 
informatie over het doeleinde van de verwerking van uw gegevens en door wie dit plaatsvindt, 
vindt u hieronder in de opmerkingen over gegevensbescherming. 
 
8. De winnaars ontvangen de prijzen zo snel mogelijk via het verstrekte postadres 
 
9. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of georganiseerd 
door Facebook.  
 
10. Medewerkers van MAM Babyartikel GmbH en van dochterondernemingen of 
servicepartners van MAM Babyartikel GmbH zijn uitgesloten van deelname.  
 
11. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door MAM Babyartikel GmbH, Postfach 1266, 27383 
Scheeßel, en vindt plaats onder Duits recht.  
  

https://www.facebook.com/MAMBenelux
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Opmerkingen over de gegevensbescherming 

Beste deelnemer,  
Om ervoor te zorgen dat jij je bij de deelname aan onze actie veilig voelt, willen wij je hierbij 
informeren over hoe met jouw gegevens wordt omgegaan volgens art. 13 van de algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG; Datenschutzgrundverordnung, DSGVO) en met welk 
doeleinde en door wie jouw gegevens worden verwerkt. 

1. Algemene informatie 

Verantwoordelijke instantie: 
MAM Babyartikel GmbH 
Rudolf-Diesel-Straße 6-8 
D-27383 Scheeßel, GERMANY 
Tel.: +49 4263 93 17 0 
Fax +49 4263 93 17 20 
E-mail: info@mam-babyartikel.de 
 
Onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming: 
Dr. Uwe Schläger 
datenschutz nord GmbH 
Website: www.datenschutz-nord.de 
E-mail: office@datenschutz-nord.de 
Telefoon: +49 (0)421-69 66 32 0 
 
2. Gegevensverwerking door ons 

Met de deelname aan dit kansspel/de aanmelding voor deze producttest stem je in met het 
verzamelen, verwerken en het hieronder beschreven gebruik van jouw gegevens ten behoeve 
van de implementatie. 

Voor de afwikkeling van ons kansspel vragen wij je ons na kennisgeving over de prijs een 
‘Persoonlijk bericht’ te sturen, waarin je ons jouw geldige postadres verstrekt binnen 
Nederlanden, Belgie of Luxembourg. Dit wordt vervolgens verwerkt voor het verzenden van de 
prijs door onze medewerkers in de ouderbegeleiding op grond van art. 6 lid 1 b) AVG. 
Bovendien ontvangt onze dienstverlener DPD (pakketdienst) deze gegevens, die uitsluitend op 
onze instructie worden verwerkt en niet voor eigen doeleinden worden gebruikt.  
 
Opmerkingen over de doorgifte van jouw e-mailadres aan de pakketdienst ten behoeve van 
de informatie over de verzenddatum: via je e-mailadres krijg je een pakketaankondiging van 
onze verzenddienst. Rechtsgrond voor de doorgifte van het e-mailadres aan onze 
verzenddienst en het gebruik hiervan is art. 6 lid 1 f) AVG, op grond van ons belang de 
informatiedienst ook aan onze klanten te kunnen aanbieden en daarmee de verzending zo 
klantvriendelijk mogelijk te laten plaatsvinden. De overgedragen gegevens worden bij de 
dienstverlener gewist zodra het pakket is toegezonden. Je kunt te allen tijde bezwaar indienen 
tegen deze berichtendienst. In dat geval zullen wij jouw e-mailadres niet doorgeven aan de 
pakketdienst. 
 
De overgedragen persoonlijke gegevens die voor de verzending van de producten 
noodzakelijk zijn, worden voor max. 10 jaren bewaard, omdat we door §257 HGB (Duitse wet) 
verplicht zijn alle verzend documenten te behouden. Na de tien jaren wordt de data 
verwijderd.  

mailto:info@mam-babyartikel.de
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Er worden geen gegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgegeven. 

Dit kansspel hebben wij online gepubliceerd op https://www.facebook.com/MAMBenelux. De 
door ons verzamelde gegevens delen wij niet met Facebook.  

3. Gegevensverwerking door Facebook 

De beheerder van het social mediaplatform maakt gebruik van webtrackingmethoden. 
Webtracking kan worden ingezet ongeacht het feit of je je bij het social mediaplatform hebt 
aangemeld of er geregistreerd bent. Zoals al is opgemerkt hebben wij helaas nauwelijks 
invloed op de webtrackingmethoden van het social mediaplatform. Wij kunnen deze bijv. niet 
uitschakelen.  

Wees je daarom bewust van het volgende: Het kan niet worden uitgesloten dat de aanbieder 
van het social mediaplatform jouw profiel- en gedragsgegevens gebruikt om bijv. jouw 
gewoontes, persoonlijke relaties, voorkeuren, enz. te analyseren. Wij hebben zodoende geen 
invloed op de verwerking van jouw gegevens door de aanbieder van het social 
mediaplatform.  

Nadere informatie over gegevensverwerking door de aanbieder van het social mediaplatform 
en andere mogelijkheden tot bezwaar vind je in de privacyverklaring van de aanbieder: 
https://de-de.facebook.com/policy.php. 

Een goed overzicht van de huidige kritiek aan het adres van Facebook vind je op de website 
van het Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (Onafhankelijk 
deelstatencentrum voor gegevensbescherming Sleeswijk-Holstein) op 
https://www.datenschutzzentrum.de/facebook/. 

4. Jouw rechten als gebruiker 

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens garandeert de AVG jou als gebruiker bepaalde 
rechten: 

4.1 Recht van inzage (art. 15 AVG)  

Je hebt het recht uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de jou betreffende 
persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die 
persoonsgegevens en van de in art. 15 AVG vermelde informatie.  

4.2 Recht op rectificatie en wissing van gegevens (art. 16 en 17 AVG) 

Je hebt het recht om onverwijld rectificatie van jou betreffende onjuiste persoonsgegevens te 
verkrijgen en evt. te verzoeken om vervollediging van onvolledige persoonsgegevens.  

Je hebt bovendien het recht te verzoeken dat de jou betreffende persoonsgegevens onverwijld 
gewist worden, wanneer een van de in art. 17 AVG afzonderlijk vermelde redenen van 
toepassing is, bijv. indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de beoogde doeleinden.  

4.3 Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG) 

Je hebt het recht op beperking van de verwerking indien een van de in art. 18 AVG vermelde 
voorwaarden van toepassing is, bijv. indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, 
voor de duur van een eventueel onderzoek.  

https://www.facebook.com/MAMBenelux
https://de-de.facebook.com/policy.php
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4.4 Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) 

In bepaalde gevallen, die in art. 20 AVG afzonderlijk worden vermeld, heb je het recht om de 
jou betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare 
vorm te verkrijgen en/of het recht dat deze gegevens aan een derde worden doorgegeven.  

4.5 Recht van bezwaar (art. 21 AVG) 

Indien gegevens op grond van art. 6 lid 1 f) AVG worden verzameld (gegevensverwerking ter 
behartiging van belangen), heb je het recht om te allen tijde met jouw specifieke situatie 
verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking. Wij verwerken de 
persoonsgegevens dan niet meer, tenzij er dwingende gerechtvaardigde redenen voor de 
verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de 
betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van 
rechtsvorderingen. 

5. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit 

Je hebt overeenkomstig art. 77 AVG het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende 
autoriteit, indien je van mening bent dat de verwerking van de jou betreffende 
persoonsgegevens inbreuk maakt op bepalingen inzake gegevensbescherming. Het recht 
een klacht in te dienen kan in het bijzonder worden uitgeoefend bij een toezichthoudende 
autoriteit in de lidstaat waar je gewoonlijk verblijft, je jouw werkplek hebt of waar de 
beweerde inbreuk is begaan. 

6. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming 

Onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming voorziet je graag van informatie of 
suggesties rondom het thema gegevensbescherming: 

Dr. Uwe Schläger 
datenschutz nord GmbH 
Website: www.datenschutz-nord-gruppe.de 
E-mail: office@datenschutz-nord.de 
Telefoon: +49 (0)421 69 66 32 0 
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