Privacy Policy

1. Uw gegevens
Kinepolis verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, teneinde de
klanten de producten en diensten te leveren die zij hebben aangekocht, hen in te lichten over andere
producten en diensten die Kinepolis aanbiedt of die worden aangeboden door commerciële partners
van Kinepolis, of om reden van onderzoek naar de klantentevredenheid, (algemeen) marktonderzoek
en onderzoek naar de werking en het gebruik van de website.
Bepaalde gegevens dient u uitdrukkelijk mee te delen, bijvoorbeeld bij de aankoop van een product,
bij de deelname aan een enquête of wedstrijd, bij de registratie en beheer van uw klantenaccount.
Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door "cookies" en andere systemen
die informatie verzamelen, zoals uw IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van uw
bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte. Meer informatie omtrent cookies
vindt u terug in de gebruiksvoorwaarden van onze website.
2. Kinepolis
De persoonsgegevens die u ons meedeelt, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden
verzameld en verwerkt door of in opdracht van Kinepolis Group NV, met maatschappelijke zetel te
1020 Brussel (BELGIË), Eeuwfeestlaan 20, ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179, HR Brussel
622 315, correspondentieadres te 9000 Gent (BELGIË), Moutstraat 132-146, hierna “Kinepolis”
genoemd. Kinepolis is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die
worden verzameld via de website en andere kanalen en controleert de verwerking die andere
partijen, waaronder dochterondernemingen, op haar instructie uitvoeren.
Kinepolis verzamelt uw gegevens in haar databases en zij streeft ernaar die gegevens op
marktconforme wijze te beschermen tegen wijziging, verlies of onrechtmatig gebruik. Gegevens
worden enkel overgemaakt aan ontvangers die gevestigd zijn buiten de Europese Unie, voor zover de
wetgeving van dat land voorziet in een niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dat
minstens gelijkwaardig is aan dat van de Europese Unie.
3. Gebruik van uw gegevens
Kinepolis zal uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken voor de doeleinden
beschreven in artikel 1. Bij de realisatie van die doelen kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven
aan en delen met ondernemingen van de Kinepolis groep, die dienen te worden beschouwd als
verwerkers in opdracht van Kinepolis.
Wij delen gegevens die u ons uitdrukkelijk heeft meegedeeld, zoals uw naam, e-mailadres en andere
niet-geautomatiseerde gegevens, enkel mee aan derden indien u hiermee heeft ingestemd.
Gegevens die op geautomatiseerde wijze worden verzameld, zoals aan de hand van cookies, kunnen
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wij wel delen met derden zonder uw specifieke toestemming. U kunt het gebruik van cookies
uitschakelen of beheren. Meer informatie hierover vindt u terug in de gebruiksvoorwaarden van de
website.
Wij hebben relaties aangeknoopt met reclameregies zodat de publiciteit van derde partijen die u op
onze websites te zien krijgt, is aangepast aan uw interesses. Het gebruik van de website en het
doorklikken op de advertenties, laat de reclameregies toe geautomatiseerde gegevens te verzamelen
en te verwerken, zoals uw domeinnaam, uw IP-adres en gegevens omtrent uw surfgedrag. Kinepolis
kan niet worden beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van die gegevens.
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op
elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische post zal u de
mogelijkheid geboden worden om u op elk moment uit te schrijven zodat u in de toekomst geen
elektronische post meer ontvangt.
4. Uw rechten
U kan zich steeds verzetten tegen de voorgenomen verwerking van uw gegevens voor doeleinden
van direct marketing.
Eenmaal uw gegevens werden verzameld en verwerkt heeft u recht op inzage in uw gegevens die wij
verwerken, u heeft recht op controle van de juistheid ervan, u kan vragen dat verbeteringen worden
aangebracht, of dat uw gegevens uit onze databases worden gewist.
U kan uw recht op weigering van gebruik voor direct marketing, alsook uw recht op toegang,
controle, verbetering en schrapping uitoefenen door het verzenden van een e-mail naar Kinepolis op
privacy@kinepolis.be of per brief aan Kinepolis Group NV, correspondentieadres 9000 Gent (België),
gebouw Schelde I, Moutstraat 132-146, telkens vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart.
5. Algemeen
De verwerking van persoonsgegevens binnen Kinepolis is onderworpen aan het Belgische recht. Het
gebruik van onze website en het verstrekken van gegevens aan Kinepolis houdt uw toestemming in
met deze privacy policy.
Deze privacy policy wordt regelmatig gewijzigd, onder meer om deze aan te passen aan een
gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereisten.
Wijzigingen treden in op het moment van publicatie. Wij raden u dan ook aan bij het gebruik van de
website de meest recente versie te raadplegen.

