Ja,

ik wil graag de gratis
Welcome Box met producten
ontvangen!

Informatie

ontvang nu jouw
gratis glutenvrije
welcome box
Best in Gluten Free

Vanaf nu glutenv

rij

Handige informatie over
een glutenvrije voeding

Producten

Alle gedetailleerde informatie
over onze producten vindt u op
www.schaer.com
Dr. Schär AG
Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ), Italië
contact_nl@schaer.com, www.schaer.com

Op www.schaer.com vind je nog
veel meer:

W01_NL0721

W10_NL1318

Glutenvrij en gelukkig

Talrijke recepten

W01_NL0721

A.u.b. voldoende
frankeren!

Dr. Schär AG
Winkelau 9
39014 Burgstall (BZ)
Italy

	Handige tips voor de eerste glutenvrije
weken

Heerlijke
producten

*Product/informatiemateriaal kan variëren

	Handige informatie als gratis download

1.	Open de URL welkom.schaer.
com in je browser go.schaer.
com/welkom

Produkter
rechtstreeks
naar de
pagina

2.	Voer je persoonlijke
toegangscode in om je te
registreren

3.	Verheug je op jouw
Welcome Box met glutenvrije
producten, veel informatie
en handige diensten van de
Schär Club

Information
och service

Je wilt je gratis Welcome Box liever via de
post bestellen? Knip de postkaart uit en
stuur hem naar ons op. Vergeet niet om de
postkaart voldoende te frankeren.

go.schaer.com/welkom

Dit is jouw persoonlijke
toegangscode:

&
ABCDEFG

Voer deze code in tijdens je registratie

ABCDEFG

Plaats

geboortedatum

.

Handtekening ______________________________

IK HEB DE INFORMATIE GELEZEN EN BEGREPEN:
□ Ik wil op de hoogte blijven van de promoties en het nieuws van Schär
□ Ik wil graag informatie ontvangen die bij mijn interesses past
□ Ik ben al geregistreerd, maar ik wil me afmelden voor de nieuwsbrief van Schär

□ coeliakie

aanvinken)

.

Nr.

Ik ben geïnteresseerd in informatie over (max. één veld

□ Man		□ Vrouw

E-mailadres

Land

Postcode

Straatnaam

Achternaam

Naam

Per gezin kan er slechts één Welcome Box gereserveerd worden.

www.

Informatie bij de TASTE IT kaart (verzending van de Welcome Box)
Uw persoonsgegevens zullen door de maatschappij Dr. Schär AG / SPA,
voor de volgende doeleinden verwerkt worden:
i. naar uw adres verzenden van een gratis welkomstpakket met monsters
van onze producten;
ii. met uw voorafgaande toestemming, u periodiek van informatie voorzien
met nieuws over producten, promoties en dergelijke van Dr. Schär
Deze mededelingen kunnen plaatsvinden door middel van drukwerk, telefoongesprekken met een medewerker/-ster, het verzenden van e-mails of
sms-berichten, enz. Het verstrekken van contactgegevens is optioneel;
het ontbreken of gedeeltelijk verstrekken van uw gegevens kan echter vertraging opleveren of het leveren van wat gevraagd is onmogelijk maken.
Het verstrekken van uw gegevens voor de in punt (ii) genoemde doeleinden is optioneel en het kan het onmogelijk maken dat u periodieke mededelingen over nieuwe producten en aanbiedingen van Dr. Schär niet ontvangt. Dr. Schär maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen, maar maakt wel gebruik – met uw toestemming – van een aantal gegevens om u specifieke informatie toe te
sturen, die het best bij uw interesses past (specifieke informatie op basis
van uw profiel). De verzamelde gegevens worden niet algemeen bekendgemaakt; zij worden eventueel gezonden naar bedrijven of professionals
voor het beheer van uw verzoek (bijv. transportbedrijven, professionals,
consultants, verzekeringsmaatschappijen). Uw gegevens worden bewaard
voor de tijd die nodig is om het welkomstpakket te bezorgen en om te
voldoen aan eventuele voorschriften of wettelijke verplichtingen. De contactgegevens, die zijn verstrekt voor promotie- en marketingdoeleinden,
worden bewaard voor de tijd die nodig is om effectieve informatie te garanderen, onverminderd het recht om de service op ieder gewenst moment te onderbreken en om de toestemming voor de verwerking voor dit
doel
in
te
trekken.
U
kunt
de
verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde vragen om inzage in uw persoonlijke gegevens en
om rectificatie of het wissen ervan aan te vragen. Het is ook mogelijk om
een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van uw gegevens of om bezwaar te maken tegen de verwerking. U heeft het recht van
overdracht van uw gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke en om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
Deze verzoeken kunnen worden gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke: Dr. Schär AG / SPA, gevestigd in Winkelau 9, 39014 Postal – Italië of
aan de DPO, Ing. Antonio Iacomino (privacy@schaer.com).

Zo werkt het:

