PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) is van toepassing op u en uw persoonsgegevens
verzameld op de MYTOMMY app en via de Hilfiger Club (“App”) door Tommy Hilfiger Europe
B.V. en Hilfiger Stores B.V., of een van hun gelieerde bedrijven als de eigenaar van de App
(“Tommy Hilfiger”, “we” of “ons”).
In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Tommy Hilfiger Europe B.V. en Hilfiger Stores B.V.
(Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam) als de verwerkingsverantwoordelijken de informatie
(“Persoonsgegevens”) gebruiken die zij van u verkrijgen en verwerken als onderdeel van de online
diensten die zij via de App bieden. We doen er alles aan om uw privacy te beschermen.
1. Categorieën van Persoonsgegevens, doeleinden van de verwerking en rechtsgrond
voor de verwerking van Persoonsgegevens
Doeleinde en rechtsgrond
We gebruiken de door u op deze App verstrekte Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
● Om een Tommy Hilfiger account aan te maken en u toegang geven tot de App U
wordt de mogelijkheid aangeboden om deel te nemen aan ons loyaliteitsprogramma. Om uw
inschrijving te voltooien en u in staat te stellen om de App te gebruiken, zullen wij uw
e-mailadres verwerken en u vragen een wachtwoord aan te maken. Als u dit wilt, kunt u
aanvullende profielinformatie toevoegen en uw offline en online aankopen registreren. We
gebruiken uw e-mailadres omdat u een gebruikersovereenkomst met ons bent aangegaan en
de persoonsgegevens nodig zijn om de overeenkomst te sluiten of uit te voeren. Als u uw
e-mailadres niet opgeeft, kunt u de App niet gebruiken. Alle andere gegevens zijn optioneel.
Met deze inloggegevens kunt u ook inloggen op onze website (nl.tommy.com). Indien u
onze website bezoekt of een bestelling plaatst via de website zijn aanvullende voorwaarden
van toepassing. Hierover wordt u door middel van de website geïnformeerd en u kunt deze
voorwaarden te allen tijden vinden op nl.tommy.com.
● Om punten te verdienen en beloningen in de App in te wisselen Om punten te
verdienen en beloningen in te wisselen, kunnen we u vragen om uzelf in de winkel te
identificeren, uw profiel informatie te delen (optioneel), uw off- en online aankopen te delen
(automatisch als hetzelfde e-mailadres is gebruikt) of feedback te geven. We zullen deze
Persoonsgegevens alleen gebruiken als u ervoor kiest om ons deze Persoonsgegevens te
verstrekken. Als u ons voorziet van deze Persoonsgegevens, zult u niet in staat zijn om
punten te verdienen en verzilveren.
● Om u Tommy Hilfiger-updates via e-mail, sms of andere kanalen te sturen, gebruiken
wij uw Persoonsgegevens om u updates via e-mail, sms of andere kanalen te sturen. Voor het
verzenden van nieuwsbrieven verwerken we uw e-mailadres en/of telefoonnummer. We

gebruiken deze gegevens omdat u uw toestemming daarvoor hebt gegeven. U kunt uw
toestemming op elk moment intrekken via de onderstaande contactgegevens, in de
meldingen onderaan elke e-mail of instellingen van uw telefoon.
● Om u pushberichten in de App te sturen We gebruiken uw persoonsgegevens om u
pushberichten te sturen. Om u deze berichten te sturen, kunnen we uw locatiegegevens
veronderstellen op basis van uw IP-adres of gegevens die worden verzameld op basis van uw
gebruik van de App (bv. op basis van uw gebruik van de scanfunctionaliteit van de QR-code
van de App).
2. Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?
De Persoonsgegevens worden uitsluitend door geautoriseerde werknemers van Tommy Hilfiger
en/of externe bedrijven verwerkt:
● Onze werknemers kunnen toegang tot de Persoonsgegevens hebben. In een dergelijk geval
wordt toegang alleen verleend als dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven
doeleinden en alleen als de werknemer door een geheimhoudingsplicht gebonden is;
● Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met een entiteit van Tommy Hilfiger als dit
noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten aan u;
● Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met derden die namens ons handelen. Deze derden
zijn onder meer dienstverleners. In dergelijke gevallen mogen deze derden uw
Persoonsgegevens alleen gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden en alleen in
overeenstemming met onze instructies;
● We kunnen uw Persoonsgegevens delen als dit wettelijk of rechterlijk wordt bevolen,
bijvoorbeeld met handhavingsinstanties of andere overheidsinstanties.
3. Hoelang bewaren wij uw Persoonsgegevens?
Uw Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw deelname aan het
loyaliteitsprogramma. Als u twee jaar inactief bent geweest, wordt uw account gedeactiveerd en
zullen we uw Persoonsgegevens met betrekking tot uw account verwijderen.
Als u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van direct marketingberichten, worden de gegevens
die wij nodig hebben om u deze berichten te sturen door ons gebruikt (verwerkt) totdat u zich
afmeldt voor de ontvangst ervan.
4. Welke maatregelen nemen wij om uw Persoonsgegevens te beschermen?
Wij hebben passende technische en organisatorische (beveiligings-)maatregelen genomen ter
bescherming van de verwerkte Persoonsgegevens tegen toevallige of onwettige verwerking, zoals

ongeoorloofde toegang, onthulling, schade of verlies van persoonsgegevens.
5. Dragen wij Persoonsgegevens over naar een land buiten de EU?
In het kader van de levering van onze diensten kan het ook nodig zijn dat Persoonsgegevens worden
overgedragen aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Zo kunnen uw
Persoonsgegevens bijvoorbeeld worden overgedragen aan groepsbedrijven die buiten de EER
gevestigd zijn, als wij diensten van derden buiten de EER gebruiken, zoals het hosten van de App,
of als wij verplicht zijn informatie te verstrekken aan buitenlandse autoriteiten.
Het is mogelijk dat de regelgeving van de landen waar de derde partijen zich bevinden een
verschillend (wettelijk) beschermingsniveau bieden op het gebied van gegevens privacy dan in de
EER. Wij nemen maatregelen op grond van de toepasselijke wetgeving die nodig zijn voor het
waarborgen van de rechtmatige overdracht van uw Persoonsgegevens.
In de meeste gevallen wordt een dergelijke overdracht beheerst door een contract op basis van
modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens, goedgekeurd door de Europese
Commissie (Europese modelclausules) .
6. Welke rechten kan ik uitoefenen met betrekking tot mijn Persoonsgegevens?
Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op zoals hieronder
aangegeven. Via deze contactgegevens kunt u ook verzoeken om inzage in, rectificatie, verwijdering,
beperking of portabiliteit van uw persoonsgegevens. Als u niet tevreden bent over de manier waarop
wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u een klacht bij ons indienen via de onderstaande
contactgegevens en/of met de Autoriteit Persoonsgegevens.
7. Vragen en klachten
Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, uw rechten wilt uitoefenen zoals hierboven
beschreven of als u een klacht heeft, kunt u ons een e-mail sturen naar
contact.nl@service.tommy.com.
8. Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Deze wijzigingen zullen op de
Website worden bekendgemaakt.
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