Privacybeleid
Verantwoordelijke dataverwerking.
De informatie verkregen tijdens uw registratie op de espacepro-website wordt verwerkt door
AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS, S.A.U., CIF ESA07129430, gedomicilieerd in Carretera Arenal a
Llucmajor Km 21,5, Polígono Son Noguera, 07620 Llucmajor - Balearen – Spanje.
U kan de Verantwoordelijke voor het Privacybeleid contacteren per post op het hierboven vermelde
adres of via email: delegadopd@globalia.com.

Doelstelling.
Met welk doel verwerken we uw gegevens?
Het doel van het verwerken van uw gegevens is om uw deelname aan een quiz te registreren, om u
te informeren over de nieuwigheden bij Air Europa, evenals de lancering van de nieuwe wedstrijden,
alsook om uw gegevens naar Air Europa-partners te verzenden en u uit te nodigen voor de
evenementen van het bedrijf.
Hoelang bewaren ze uw gegevens?
Uw gegevens worden 3 jaar bewaard.
Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, in overeenstemming
met de Europese richtlijn met de titel "Algemene Verordening Gegevensbescherming"
geïmplementeerd op 25 mei 2018.
Bestemmeling.
Aan wie geven ze uw gegevens?
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij u toestemming hebt gegeven aan Air
Europa door het vakje "Ik ga ermee akkoord om nieuwsbrieven van Air Europa-partners te
ontvangen" aan te vinken.
Beveiliging.
In overeenstemming met de regelgeving, beschermt Air Europa uw persoonlijke gegevens door
beveiligingsmaatregelen van hoog niveau te implementeren.
Uw rechten.
U hebt het recht om uw gegevens te raadplegen, te corrigeren, over te dragen of te wissen, evenals
het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken.
U kan uw rechten op gegevensbescherming uitoefenen door contact op te nemen met de
verantwoordelijke voor de dataverwerking, wiens contactgegevens hierboven worden vermeld. U

kan ook een e-mail sturen naar dit adres: rgpd.be@air-europa.com voor verdere informatie, om
verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens en uw toestemming in te trekken.
U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

