DELIVEROO BELGIË
P2P RIDER DATA TERMS

1.

DEFINITIES

1.1

In deze P2P RIDER DATA
(“Voorwaarden”) betekent:

verantwoordelijk is voor de toepassing van
de DP Wetgeving,

TERMS

en elke andere gedefinieerde term heeft de
betekenis zoals die is omschreven in uw
Overeenkomst.

“Overeenkomst”
de
P2P
Riderovereenkomst tussen u en Deliveroo;
“Verwerkingsverantwoordelijke”,
“Persoonsgegevens” en “verwerking”
hebben allemaal de betekenis zoals vermeld
in de DP Wetgeving (en gerelateerde termen
zoals
“verwerken”
hebben
een
overeenstemmende betekenis);

2.

Uw Persoonsgegevens
2.1

“Klant” de klant van Deliveroo;
“Klantgegevens” de Persoonsgegevens van
de Klanten die u ontvangt bij het uitvoeren
van de Diensten;
“Inbreuk Klantgegevens” een inbreuk op de
veiligheid of een andere actie of gebrek aan
actie die leidt tot onvrijwillige of onwettige
vernietiging, verlies, wijziging, onrechtmatige
vrijgave van of toegang tot Klantgegevens;
“DP
Wetgeving”
elke
toepasselijke
wetgeving, verordening, regelgeving inzake
de verwerking, privacy, en gebruik van
Persoonsgegevens die van toepassing zijn
op u, Deliveroo en/of de Diensten,
waaronder:
(a)

Elke wetgeving of regelgeving
inzake
EU
Verordeningen
95/46/EC
(Richtlijn
Gegevensbescherming)
of
2002/58/EC (Richtlijn ePrivacy);

(b)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AGV)
(Verordening (EU) 2016/679); en

(c)

Elke goedgekeurde gedragscode
of
goedgekeurd
certificeringsmechanismes
uitgegeven door een relevante
Toezichthoudende
Autoriteit
inzake (a) of (b),

in elk geval, zoals van kracht en van
toepassing; en
“Toezichthoudende Autoriteit” elk lokale,
nationale of multinationale instantie die

PERSOONSGEGEVENS
Uw Persoonsgegevens zullen worden
verwerkt in overeenstemming met het privacy
beleid
van
Deliveroo
via
https://rider.deliveroo.be/rider-privacy.
Persoonsgegevens Klant

2.2

Met betrekking tot de Klantengegevens is
Deliveroo
een
Verwerkingsverantwoordelijke.

2.3

U en Deliveroo hebben de rechten en
plichten zoals uiteengezet in deze
Voorwaarden.

3.

VERPLICHTINGEN
GEGEVENSVERWERKING

3.1

U en Deliveroo zullen elk voldoen aan de DP
Wetgeving
en
de
respectievelijke
verplichtingen onder deze Voorwaarden.

3.2

De details van de Klantgegevens die u
verwerkt bij het leveren van Diensten, staan
uiteengezet in de Bijlage van deze
Voorwaarden hieronder.

3.3

Wanneer u ervoor kiest Diensten te leveren,
zal u:

INZAKE

3.3.1

enkel de Klantgegevens verwerken
die nodig zijn voor de uitvoering van
de Diensten, inclusief zoals aan u
gemeld door de App voorzien door
Deliveroo;

3.3.2

Deliveroo zo snel als redelijkerwijs
mogelijk is verwittigen:
(a)

van
elke
wettelijke
vereiste die zou vereisen
dat
u
de
Klantengegevens
verwerkt anders dan

omschreven in bepaling
3.3.1 hierboven; of
(b)

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

voldoet aan de verplichtingen
onder de DP Wetgeving;

indien u niet in staat bent
de Diensten te leveren in
overeenstemming met de
DP Wetgeving of deze
Voorwaarden;

de gepaste maatregelen invoeren
en behouden om u ervan te
vergewissen dat uw verwerking van
Klantgegevens veilig is. Zo moet u
bijvoorbeeld
een
wachtwoord
gebruiken op de smartphone die u
gebruikt om de Diensten te leveren
en uw App login details en
wachtwoord op elk moment
confidentieel houden;
Deliveroo
helpen
met
de
verplichtingen van Deliveroo om
tegemoet te komen aan
de
verzoeken van Klanten die hun
rechten onder de DP Wetgeving
uitoefenen, inclusief ervoor zorgen
dat elk verzoek dat u ontvangt
wordt vermeld en overgemaakt aan
Deliveroo binnen de vier dagen na
ontvangst;
gepaste bijstand bieden, evenals
informatie aan en medewerking
met Deliveroo om Deliveroo te
helpen tegemoet te komen aan
haar verplichtingen onder de DP
Wetgeving;
onderzoeken toestaan die worden
uitgevoerd door of in naam van
Deliveroo om na te gaan of u
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3.4

3.3.7

Deliveroo inlichten van elke inbreuk
inzake
Klantgegevens
(en
Deliveroo voorzien van details van
deze inbreuk) binnen een redelijke
termijn (maar niet later dan 48 uur
nadat u deze Inbreuk inzake
Klantengegevens ontdekte); en

3.3.8

geen Klantgegevens bewaren na
afronden of afwijzen van een
bestelling (tenzij noodzakelijk voor
het verlenen van de Diensten en in
overeenstemming
met
deze
Voorwaarden)
en,
zonder
onredelijke vertraging op schriftelijk
verzoek van Deliveroo op elk
gewenst
moment,
veilig
te
verwijderen, terug te geven aan
Deliveroo of uw toegang tot enige
Klantgegevens te verwijderen.

Bij het leveren van Diensten zal het niet nodig
zijn om Klantgegevens over te maken buiten
de EER, maar weet echter dat dit soort van
gegevensoverdracht onder de DP Wetgeving
niet is toegestaan zonder de voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van
Deliveroo.
Indien Deliveroo haar goedkeuring geeft voor
dergelijke overdracht (en gelijk welke
toekomstige overdracht) dient dit:
3.4.1

onder schriftelijke overeenkomst te
gebeuren;

3.4.2

onderhevig te zijn aan de gepaste
waarborgen; en

3.4.3

voor het overige voldoen aan de DP
Wetgeving.

BIJLAGE: DETAILS GEGEVENSVERWERKING

Omschrijving van de verwerking:

Om Bestellingen van Partners te verzamelen en deze te leveren
aan Klanten

Duur van de verwerking:

Tijdens de levering van Diensten voor Deliveroo

Doel van de verwerking:

Om u in staat te stellen Bestellingen te verzamelen bij Partners en
deze te leveren aan Klanten

Types van Persoonsgegevens die
worden verwerkt:

Naam van de Klant, leveringsadres en Bestelling

Types van afkomst Gegevens:

Klanten

3

