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Privacyverklaring voor de IKEA tekenwedstrijd 
 

Bedankt voor het delen! 

We vinden het leuk dat je wilt meedoen aan onze IKEA tekenwedstrijd ('Wedstrijd'). Als je 

je tekening met ons deelt, vragen we je ouder(s) of voogd(en) om wat informatie over je 

te delen. Bijvoorbeeld: Hoe heet je? En hoe oud ben je? Met deze informatie begrijpen 

we beter wie deze mooie tekening heeft gemaakt. In dit document leggen we jou en je 

ouder(s)/voogd(en) uit hoe we je persoonsgegevens verzamelen en hoe we ze 

gebruiken. Dit doen we door de volgende vragen te beantwoorden: 

1. Wie is verantwoordelijk voor dit document? 

2. Welke gegevens heeft IKEA van mij nodig en waarom? 

3. Met wie deelt IKEA mijn persoonsgegevens? 

4. Hoelang bewaart IKEA mijn persoonsgegevens? 

5. Hoe kan ik mijn toestemming intrekken? 

6. Welke rechten heb ik? 

7. Kan ik een klacht indienen? 

 

Lees verder voor meer informatie! 

1. Wie is verantwoordelijk voor dit document? 

IKEA B.V. ('IKEA') is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. We 

willen zo open en transparant mogelijk zijn over hoe we je gegevens verzamelen en 

gebruiken.  

Als jij en je ouder/voogd een vraag hebben over deze Privacyverklaring of deze 

Wedstrijd, kan je contact met ons opnemen via: 0900 235 45 32. Laat de medewerker 

weten dat je een vraag over privacy hebt. 

 

Als je liever een brief stuurt, gebruik je dit adres: 
IKEA B.V. 

t.a.v. Data Privacy Leader 

Onderwerp: Privacy 

Customer Service Centre 

Sontweg 9 

9723 AT Groningen 

Nederland 
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2. Welke gegevens heeft IKEA van mij nodig en waarom? 

We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

• om te weten welke deelnemer de tekening heeft gemaakt;  

• om de prijs naar de winnaar van de wedstrijd te kunnen sturen; 

• om je vraag te beantwoorden, bijvoorbeeld over het uitoefenen van je rechten; 

• om te bepalen of de wedstrijdvoorwaarden worden nageleefd; 

• om de wedstrijd te organiseren en en uit te voeren; en 

• voor marketing, zoals het bekendmaken van de winnaar op sociale media.  

 

Voor elk doel geldt dat we je persoonsgegevens alleen mogen verwerken als we daar 

een goede wettelijke reden (een zogenaamde 'grondslag') voor hebben. De verwerking 

van je persoonsgegevens is in dit geval gebaseerd op 3 grondslagen: 

Toestemming: je ouder/voogd geeft IKEA toestemming om je persoonsgegevens te 

verwerken wanneer je aan de Wedstrijd meedoet. 

Wettelijke verplichting: vanwege intellectuele-eigendomsrechten zijn we wettelijk 

verplicht om je persoonsgegevens te verwerken. En  

Uitvoering van een overeenkomst: wanneer we je tekening uitkiezen of wanneer je de 

wedstrijd wint, verwerken we je persoonsgegevens om een overeenkomst uit te voeren. 

Hieronder lees je er meer over. 

 

Type gegevens Bron, doel en wettelijke grondslag 
 

Ouder/voogd: 

• Voor- en achternaam 

• Adres 

• Telefoonnummer  

• E-mailadres 

• IKEA Family 

lidmaatschapsnummer of 

vergelijkbare informatie 

Je deelt je gegevens met ons. We hebben je 

gegevens nodig voor onze administratie. Door je 

identiteit vast te stellen en je contactgegevens vast 

te leggen, kunnen we de Wedstrijd organiseren en 

uitvoeren. We hebben ook je IKEA Family 

lidmaatschapsnummer of vergelijkbare informatie 

nodig. Daarmee controleren we of het kind mag 

meedoen aan de IKEA Wedstrijd.  

  

Vanwege wettelijke vereisten hebben we ook je 

naam en contactgegevens nodig zolang de 

intellectuele-eigendomsrechten van toepassing zijn. 

IKEA verwerkt deze gegevens op basis van de 

wettelijke grondslag 'wettelijke verplichting'.     
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Deelnemend kind: 

• Voornaam  

• Leeftijd 

• Land 

 

Jij en/of je ouder/voogd deelt/delen je gegevens met 

ons. Je ouder/voogd geeft je toestemming om je 

persoonsgegevens te gebruiken wanneer je aan de 

Wedstrijd meedoet.  

Omdat je aan de IKEA Wedstrijd meedoet, hebben 

we je gegevens nodig voor marketing. We kunnen ze 

online publiceren, bijvoorbeeld op webpagina's en 

sociale media, en in gedrukte media. We hebben je 

leeftijd ook nodig om te controleren of je aan de 

IKEA Wedstrijd mag meedoen. IKEA verwerkt je 

gegevens op basis van de wettelijke grondslag 

'uitvoering van een overeenkomst'.  

 

Vanwege wettelijke vereisten hebben we ook je 

voornaam en leeftijd nodig zolang de intellectuele-

eigendomsrechten van toepassing zijn. IKEA 

verwerkt deze gegevens op basis van de wettelijke 

grondslag 'wettelijke verplichting'.   

  

3. Met wie deelt IKEA mijn persoonsgegevens? 

We verkopen of verhandelen je gegevens niet aan derden, maar we delen ze wel met 

anderen die ons kunnen helpen de IKEA visie te realiseren. Dat zijn bijvoorbeeld andere 

IKEA bedrijven, serviceproviders of zakelijke partners. We doen er alles aan om je 

gegevens veilig te houden. 

 

Type Beschrijving  

• Binnen IKEA IKEA is één merk, maar het bestaat uit veel bedrijven. 

Elk bedrijf speelt een eigen rol bij het realiseren van 

de IKEA visie. We kunnen je gegevens delen met 

andere bedrijven die onder IKEA als merk vallen.   

• Serviceproviders We kunnen je gegevens ook delen met goedgekeurde 

IKEA serviceproviders. Meestal zijn dit bedrijven die 

gegevens bewaren of die IT-services leveren. 
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• Zakelijke partners We werken vaak samen met andere bedrijven die ons 

kunnen helpen de IKEA visie te realiseren. Deze 

bedrijven kunnen ons bijvoorbeeld helpen om meer te 

weten te komen over hoe mensen leven of hoe we het 

IKEA productassortiment kunnen verbeteren. Andere 

bedrijven kunnen ons helpen met media, marketing 

en werving. 

 

We bewaren je persoonsgegevens in de EU (in Frankrijk). Zoals gezegd willen we 

sommige gegevens ook online publiceren, bijvoorbeeld op webpagina's en sociale 

media, en in gedrukte media. Dit betekent dat de gegevens rechtstreeks toegankelijk 

zijn en worden overgedragen naar landen over de hele wereld. We publiceren alleen de 

voornaam, de leeftijd en het woonland van de deelnemer.  

4. Hoelang bewaart IKEA mijn persoonsgegevens? 

We bewaren je persoonsgegevens zolang ze relevant zijn voor de IKEA Wedstrijd. We 

bewaren de persoonsgegevens tot zes maanden nadat de winnaars bekend zijn 

gemaakt, op voorwaarde dat we klaar zijn met de administratie. De persoonsgegevens 

van de winnaar bewaren we zolang de intellectuele-eigendomsrechten van toepassing 

zijn. Lees ook de Algemene Voorwaarden.  

Vanwege wettelijke verplichtingen kunnen we je gegevens in sommige gevallen langer 

bewaren dan hierboven beschreven.  

 

5. Hoe kan ik mijn toestemming intrekken? 

Jij en/of je ouder/voogd hebt/hebben altijd het recht om de toestemming in te trekken. 

Je ouder/voogd kan dit doen door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens 

staan hierboven. Als je je toestemming intrekt, blijven onze verwerkingsactiviteiten tot 

aan het moment van intrekking rechtmatig, omdat je daar eerder toestemming voor 

hebt gegeven. De intrekking van je toestemming geldt dus pas vanaf het moment dat je 

de toestemming intrekt. Als je je toestemming intrekt, kan dat gevolgen hebben voor je 

deelname in de wedstrijd. Mogelijk kan je niet meer meedoen. 
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6. Welke rechten heb ik? 

Je hebt veel rechten rondom je persoonsgegevens. Hieronder vind je meer informatie. 

Je kan altijd contact met ons opnemen als je deze rechten wilt uitoefenen of als je meer 

informatie wilt. Je vindt onze contactgegevens hierboven. Houd er rekening mee dat 

sommige rechten mogelijk niet van toepassing zijn op jouw situatie. 
 

Recht op inzage 

• Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we verwerken en waarom 

we dat doen. Daarom vertellen we je via deze verklaring vooraf over de verwerking. 

Als je vragen hebt of meer wilt weten over welke gegevens we van je verwerken, kan 

je altijd contact met ons opnemen. Dan geven we je graag meer informatie.  

 

Recht op rectificatie  

• Als je denkt dat we verkeerde gegevens van je hebben, bijvoorbeeld een verkeerde 

naam of een verkeerd adres, kan je ons vragen deze gegevens te verbeteren.   

 

Recht om gegevens te laten wissen/recht om te worden vergeten 

• Je hebt het recht om ons opdracht te geven je persoonsgegevens voor altijd uit onze 

systemen te verwijderen. Je kan dit bijvoorbeeld doen als je denkt dat we geen 

reden meer hebben om je gegevens te bewaren. Als je eerder toestemming hebt 

gegeven, kan je er ook voor kiezen die toestemming weer in te trekken. 

 

Recht op beperking van de verwerking 

• In bepaalde situaties heb je het recht om onze verwerkingsactiviteiten te beperken. 

Dit betekent dat we je gegevens blijven bewaren, maar dat we tijdelijk stoppen met 

alle verdere verwerking ervan. Waarom zou je dit willen doen? Bijvoorbeeld als je 

ons hebt gevraagd verkeerde gegevens te verbeteren. In dit geval wil je misschien 

dat we stoppen met de verwerking totdat je gegevens kloppen. 

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

• In sommige situaties heb je het recht om ons te vragen je persoonsgegevens 

in digitale vorm naar je toe te sturen, zodat je ze naar iemand anders kan 

doorsturen.  
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Recht van bezwaar 

• Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens, zelfs 

als we een rechtmatige wettelijke grondslag hebben voor de verwerking ervan. Je 

kan dit doen als we je gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigde 

belang, maar jij vindt dat je persoonlijke belang zwaarder weegt dan dat van ons. Als 

je niet wilt dat we je gegevens gebruiken voor rechtstreekse marketing, waaronder 

profilering, zullen we altijd aan je verzoek tegemoetkomen. 

 

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie 

• Als je niet tevreden bent over de manier waarop we je persoonsgegevens 

behandelen, heb je het recht om een klacht over ons in te dienen bij de nationale 

toezichthoudende instantie. Meer informatie vind je bij 7.  

 

7. Kan ik een klacht indienen? 

Neem contact met ons op als je je zorgen maakt over de manier waarop we je gegevens 

verwerken of als je vindt dat we je verzoek niet goed hebben afgehandeld. Dan 

proberen we zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Ook heb je altijd het recht om 

een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie. In Nederland is dat de 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Neem contact op met de AP als je wilt weten hoe je 

een officiële klacht indient. 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

