
Privacy & Cookies 
Informatie over de verwerking van persoonsgegevens (conform artikel 13 van Italiaans wetsbesluit 

nr. 196/2003) 

MSC Cruises S.A. hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van haar klanten. Daarom 

willen wij u informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.  

Overeenkomstig artikel 13 van Italiaans wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003 – De Wet op de 

bescherming van persoonsgegevens (hierna genoemd: de "Wet"), informeert MSC Cruises S.A. hierbij 

dat persoonsgegevens (hierna genoemd: "gegevens") die door de klant zelf zijn verstrekt of die op een 

andere manier zijn verkregen in verband met een cruise, overeenkomstig de wet verwerkt kunnen 

worden.  

Website Cookies 
Op 5 juni 2012 is de Telecommunicatiewet gewijzigd. Eén van de wijzigingen verplicht websitehouders 

bezoekers te informeren over 'cookies' en toestemming te vragen voor het gebruik van hiervan, de 

zogenaamde Cookiewet. 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine bestanden die worden gemaakt om bepaalde gegevens van websites die u bezoekt 

te bewaren. Bijvoorbeeld een taalkeuze. Cookies zijn nodig om een website beter te laten functioneren 

en voor statistische doeleinden. 

Deze website (www.msccruises.be) maakt gebruik van 3 soorten cookies: 

Technische cookies 

Vereist voor navigatie binnen de website en om een aantal functies te kunnen gebruiken (bijvoorbeeld 

de timing van de weergave van bepaalde pagina's in de zogenaamde "pop-up" mode etc.). 

Cookies voor webstatistieken (Google Analytics) 

De statistieken op deze website worden bijgehouden met behulp van Google Analytics. Wij gebruiken 

deze dienst om onder meer bij te houden welke pagina's het best bezocht worden, via welke browser 

u surft of het gebruikte schermformaat. 

Met deze gegevens verbeteren wij onze website. Deze gegevens zijn anoniem opgeslagen. Google kan 

dit, als aanbieder van de dienst, wel zien. Op basis van de statistieken van Google Analytics kunnen we 

de website verbeteren. U kunt zelf beslissen Google Analytics cookies niet te gebruiken door de 

instructies te volgen via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

 

Profielcookies 

Geleverd en beheerd worden door derden om specifieke reclame-uitingen op basis van surfgedrag en 

de belangen van individuele gebruikers te genereren. Deze cookies maken echter geen gebruik van 

gevoelige gebruikersgegevens. 

De website maakt gebruik momenteel Google DoubleClick cookies. Voor meer informatie, en om af te 

zien van de cookie, klikt u op de volgende link: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

Hoe kunt u cookies uitschakelen? 



Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze 

handeling uitvoert. Maakt u dus gebruik van meerdere computers of browsers, dan dient u deze 

handeling op elke computer en browser herhalen. Op de website van de overheidsinstantie 

www.waarschuwingsdienst.nl vindt u meer informatie over het uitschakelen van cookies. 

 

Doel van de verwerking 
Uw gegevens – die ook betrekking kunnen hebben op gegevens die als gevoelig beschouwd kunnen 

worden (zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, sub d, en artikel 26 van de Wet), evenals foto's, afbeeldingen 

en audio-/video-opnamen - worden verwerkt met de volgende doeleinden: 

• het aangaan, beheren en ten uitvoer brengen van verbintenissen tussen u en MSC Cruises S.A; 

• het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voorschriften, nationale en EU-normen, evenals aan 

verordeningen van overheden die daartoe wettelijk bevoegd zijn; 

• activiteiten die nauw verband houden met en nuttig zijn voor het relatiebeheer met betrekking 

tot gasten aan boord en het verlenen van diensten die deel uitmaken van het toeristisch pakket 

(zoals het verkrijgen van persoonsgegevens via boekingen voor diensten die verband houden 

met de verschillende vormen van vermaak en ontspanning die geleverd worden, de organisatie 

van evenementen, het maken van foto's van evenementen of van functies die aan boord 

aanwezig zijn, enz.). 

Als u MSC Cruises uitdrukkelijke instemming heeft gegeven worden uw gegevens bovendien gebruikt 

voor de volgende bijkomende doeleinden: 

• het aanbieden van een aantal exclusieve voordelen en voorrechten voor en na de cruise; 

• het opmaken van statistieken op basis van profielen, die nuttig zijn voor de ontwikkeling van 

producten en diensten die beantwoorden aan de behoeften van de klanten; 

• het versturen van persoonlijke aanbiedingen, uitnodigingen voor diverse soorten 

evenementen en van informatie en reclame-uitingen, per post, e-mail, SMS en vaste 

telefoonnummers; 

• vaststellen van activiteiten die aansluiten op persoonlijk profielen (analyse van 

consumptiepatronen voor de ontwikkeling van marketingstrategieën, waaronder vormen van 

persoonlijke benadering); 

• het verrichten van promotie- en commerciële activiteiten door ondernemingen die deel 

uitmaken van de MSC Cruises S.A. groep of door derden (partners van MSC Cruises S.A.). 

De gegevensverwerking is nodig om contractrelaties naar behoren te kunnen beheren en om de 

hierboven genoemde doeleinden te bereiken. 

 

Verwerkingsmethodes en opslag 
De verwerking van uw gegevens kan bestaan uit het verzamelen ervan, het bewaren, opslaan, wijzigen, 

doorgeven en/of vernietigen; dit wordt gedaan met behulp van afdrukmiddelen, elektronische 

middelen of via telematica, op een wijze die de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens 

waarborgt, in overeenstemming met de methoden genoemd in artikel 11, 31 en verder van de Wet. 

Hierbij worden de minimum beveiligingsmaatregelen toegepast zoals voorgeschreven in de technische 

specificaties (bijlage B bij de Wet). 



De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig om de doeleinden te bereiken waarvoor ze 

verzameld en vervolgens verwerkt zijn. Foto's/afbeeldingen en audio-/video-opnamen die zijn 

genomen tijdens evenementen of functies aan boord worden niet langer dan de duur van de cruise 

bewaard en worden vervolgens vernietigd. Gegevens die worden verzameld en verwerkt voor 

doeleinden met betrekking tot het MSC Voyagers Clubprogramma worden om administratieve 

redenen uiterlijk twee maanden na de beëindiging van het lidmaatschap bewaard, tenzij een langere 

periode nodig is om te voldoen aan de eisen van de geldende wetgeving met betrekking tot financiële 

administratie. 

Uw gegevens worden niet verspreid en mogen uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden 

bekend gemaakt worden aan werknemers die belast zijn met de verwerking ervan om activiteiten aan 

boord te kunnen organiseren, aan bedrijven die tot dezelfde bedrijvengroep behoren als MSC Cruises 

S.A., aan mensen, bedrijven, verenigingen of beroepsorganisaties die diensten, ondersteuning of 

advies bieden aan MSC Cruises S.A. en aan andere instanties die recht op inzage hebben op grond van 

wettelijke bepalingen, plaatselijke verordeningen en/of reglementen, uitgebracht door autoriteiten 

die daartoe wettelijk bevoegd zijn, waaronder de havenautoriteiten op de plaatsen waar aan land 

wordt gegaan. De instanties die tot bovengenoemde categorieën behoren, gebruiken de gegevens als 

onafhankelijke controleurs van gegevens op grond van de wet en zijn hiertoe volledig zelfstandig 

bevoegd; zij zijn niet op de hoogte van de oorspronkelijke verwerking die gedaan is door MSC Cruises 

S.A. Indien u dat wenst, krijgt u inzage in de lijst met namen van de partijen aan wie/waaraan inzage 

in uw gegevens is verstrekt of verstrekt zou kunnen worden. 

De gegevensbeheerder 

De gegevensbeheerder is MSC Cruises S.A, handelend via zijn voorlopige wettelijk vertegenwoordiger, 

statutair gevestigd te Chemin Rieu, 12-14, 1208 Genève (Zwitserland). 

 

De gegevensverwerker 

De gegevensverwerker (met uitzondering van foto's/afbeeldingen en audio-/video-opnamen, die 

direct door de beheerder worden verwerkt, conform de procedures en voor de hierboven beschreven 

doeleinden) is MSC Crociere S.p.A., handelend via zijn voorlopige wettelijk vertegenwoordiger, 

statutair gevestigd te 31, Via Agostino Depretis, IT-80133 Napels (Italië) – Tel. +39 81 794 2111 – e-

mail: privacyhelpdesk@msccrociere.it 

Recht op inzage in persoonsgegevens en andere rechten (overeenkomstig artikel van Italiaans 

wetsbesluit nr. 196/2003) 

Degene op wie de gegevens betrekking hebben heeft het recht geïnformeerd te worden over het al 

dan niet bestaan van persoonlijke gegevens over hem/haar, ongeacht of deze al zijn opgeslagen, en 

om deze gegevens in een begrijpelijke vorm te verkrijgen. 

Degene op wie de gegevens betrekking hebben heeft het recht geïnformeerd te worden over: 

a. De bron waarvan de persoonsgegevens afkomstig zijn; 

b. De doeleinden en verwerkingsmethoden van deze gegevens; 

c. De logica die op de verwerking is toegepast, indien deze op elektronische wijze plaatsvindt; 

d. Gegevens over de gegevensbeheerder, gegevensverwerkers en de verantwoordelijke bedoeld 

in artikel 5, lid 2; 
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e. De instanties of soorten instanties waaraan de persoonsgegevens doorgegeven kunnen 

worden en die in kennis gesteld kunnen worden van deze gegevens in hun hoedanigheid van 

speciaal gemachtigde op het grondgebied van de staat, evenals van de gegevensverwerkers of 

van de personen die belast zijn met de verwerking. 

 

Degene op wie de gegevens betrekking hebben heeft het recht: 

a. Eventuele updates, correcties of, indien van toepassing, samenvoegingen van de gegevens te 

verkrijgen, 

b. op de vernietiging, loskoppeling van persoonsgegevens of blokkering van gegevens die 

onrechtmatig verwerkt zijn, waaronder gegevens die zijn opgeslagen zonder dat dit nodig is 

voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of vervolgens verwerkt; 

c. op een officiële verklaring dat de handelingen genoemd onder a) en b) en de inhoud ervan zijn 

gemeld aan de instanties waaraan de gegevens zijn doorgegeven of verspreid, tenzij blijkt dat 

niet voldaan kan worden aan deze eis of tenzij dit een inspanning vereist die niet in redelijke 

verhouding staat tot het recht op bescherming. 

 

Degene op wie de gegevens betrekking hebben heeft het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te 

maken tegen: 

a. de verwerking van persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben, zelfs indien deze 

relevant zijn voor de doelstelling van de verzameling ervan; 

b. de verwerking van persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben, voor zover deze 

verwerking plaatsvindt met het oogmerk om publicitair materiaal of direct mail te verzenden 

of om markt- of bedrijfscommunicatieonderzoek te doen. 


