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PRIVACYINFORMATIE KENNISGEVING 

Overeenkomstig aan de artikelen 13 en 14 van  EU Verordening  2016/679 

Het MSC Book Platform (het 'Platform') wordt gebruikt door partners van de MSC Cruises-groep om 

informatie, waaronder enkele persoonlijke informatie, over zijn klanten te verzamelen en te verwerken. 

De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de principes van de 

Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna “AVG”). 

 

Onafhankelijke gegevenscontrollers 

De verwerking van persoonsgegevens op dit Platform is voornamelijk bedoeld voor het boeken van cruises 

door de reisbureaus en bedrijven van de MSC Cruises-groep die het Platform kunnen gebruiken voor de 

verwerking van de persoonsgegevens van klanten. 

Alle reisbureaus en entiteiten buiten MSC Cruises die als zakelijke partners optreden, zijn onafhankelijke 

gegevensbeheerders van de gegevens die ze verwerken zodra ze hun klantenkring onafhankelijk beheren, 

evenals hun cruisevoorkeuren die kunnen kiezen uit bijvoorbeeld andere cruisemaatschappijen en op 

geen enkele manier gecontroleerd door MSC Cruises. 

Het platform wordt centraal beheerd door de holding binnen de MSC Cruises-groep: MSC Cruises S.A., 

gevestigd in Avenue Eugène-Pittard 40, Genève (CH), Zwitserland 

 

Categorieën verwerkte persoonsgegevens 

De persoonlijke gegevens die worden beheerd via het Platform omvatten algemene persoonlijke 

gegevens (bijvoorbeeld: naam, achternaam, contactgegevens) en financiële gegevens (kaartgegevens, 

betalingsgegevens) van de klanten en van de zakelijke partners, die worden verzameld voor het boeken 

van cruises en verkrijgen van informatie over de cruises aangeboden door de MSC Cruises-groep. 

 

Wettelijke basis van gegevensverwerking en noodzaak om de gegevens te verstrekken 

De persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke 

privacywetgeving. Voor het boeken van een cruise is de toestemming van de betrokkene niet nodig, 

aangezien de verwerking wordt uitgevoerd: 
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1. Om stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract, in overeenstemming met 

artikel 6.1.b van de AVG; 

2. Voor de uitvoering van een contract en de bijbehorende verplichtingen, in overeenstemming met 

artikel 6.1.b van de AVG; 

3. Voor de uitvoering van verplichtingen en taken (administratief, fiscaal, financieel, enz.) In 

overeenstemming met de wettelijke verplichtingen van de respectieve Gegevensbeheerder, in 

overeenstemming met artikel 6.1.c van de AVG. 

Het verstrekken van de persoonlijke gegevens voor de bovengenoemde doeleinden is niet verplicht, maar 

als dergelijke gegevens ontbreken, is het mogelijk dat de gegevensbeheerders de overeenkomst niet 

kunnen uitvoeren. 

Wanneer zakelijke partners zich aanmelden om onze nieuwsbrieven te ontvangen, met inzichten, tips, 

actuele MSC-promoties en tarieven voor reisbureaus, krijgen we eerst hun toestemming, die is vastgelegd 

in onze interne databases en op elk moment kan worden ingetrokken. 

 

Methode van gegevensverwerking 

De gegevensverwerking wordt zodanig uitgevoerd dat de veiligheid en privacy van de informatie wordt 

gewaarborgd. Verder zullen de gegevens: 

• Op een wettige en eerlijke manier worden verwerkt; 

• Verzameld en geregistreerd voor specifieke en wettige doeleinden, en alleen gebruikt in andere 

verwerkingsactiviteiten voor zover dergelijke activiteiten compatibel zijn met de oorspronkelijke 

doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld; 

• Voldoende, relevant en beperkt tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden 

verwerkt; 

• Bewaard in een vorm die identificatie van betrokkenen toestaat voor niet langer dan nodig is voor de 

doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt; 

 

Communicatie en verspreiding van persoonlijke gegevens 

De persoonsgegevens die op het platform worden verwerkt, kunnen worden doorgegeven aan derden, 

met name: 

• Bedrijven van de MSC Cruises-groep, naar behoren aangewezen "gegevensverwerkers" in 

overeenstemming met artikel 28 van de AVG; 
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• Banken en verzekeringsinstellingen die functionele prestaties leveren voor het hierboven aangegeven 

doel, als autonome gegevensbeheerder; 

• Leveranciers van goederen / diensten, voor zover de gegevens strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering 

van de bedrijfsactiviteit, naar behoren aangesteld als "gegevensverwerkers" in overeenstemming met 

artikel 28 van de AVG; 

• Bedrijfsadviseurs (naar behoren aangestelde "gegevensverwerkers" in overeenstemming met artikel 28 

van de AVG), waar de communicatie van gegevens strikt noodzakelijk is vanwege fiscale, administratieve 

of contractuele redenen; 

• Autoriteiten, instellingen en / of onderwerpen aan wie de gegevens moeten worden meegedeeld in 

overeenstemming met toepasselijke wetten of bevelen van relevante autoriteiten; dergelijke autoriteiten, 

instellingen en / of personen opereren als onafhankelijke gegevensbeheerders. 

De persoonlijke gegevens die op het Platform worden verwerkt, zullen niet worden verspreid. 

Gegevensoverdracht naar niet-EU-landen 

De persoonlijke gegevens worden opgeslagen op een server in de Europese Unie. In het geval dat 

gegevens worden overgedragen naar een land buiten de EU, zal een passend beschermingsniveau worden 

gewaarborgd in overeenstemming met de artikelen 46-49 van de AVG. 

 

Gegevensbewaarperiode  

De persoonlijke gegevens worden op het Platform opgeslagen voor de periode die strikt noodzakelijk is 

om de doeleinden te realiseren waarvoor ze zijn verzameld, zoals hierboven aangegeven, en in 

overeenstemming met de principes van beperking van opslag en gegevensminimalisatie in artikelen 5.1.c 

en 5.1.d. van de AVG. 

Van de gegevensbeheerders kan worden vereist dat ze na de uitvoering van het contract bepaalde 

gegevens opslaan om te voldoen aan wettelijke, administratieve of wettelijke verplichtingen, in 

overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De gegevens die om dergelijke redenen worden 

bewaard, worden verwerkt in overeenstemming met de principes van de AVG en worden zo snel mogelijk 

verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd nadat aan de bovengenoemde verplichtingen is voldaan. De 

maximale periode voor gegevensbewaring op het platform is één week, waarna ze uit de database worden 

verwijderd. 

Rechten van betrokkenen 

MSC Cruises heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) en passende middelen aangesteld 

om verzoeken om gegevenssubjecten (DSR's) te verwerken, die via deze link kunnen worden bereikt. 

Overeenkomstig de artikelen 15-22 van de AVG heeft de betrokkene te allen tijde het recht om: 



 

4 
 

• Toegang verkrijgen tot zijn / haar persoonlijke gegevens; 

• Verzoek om rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens of beperking van 

gegevensverwerking; 

• Zich verzetten tegen de behandeling van persoonsgegevens; 

• Ontvang zijn / haar persoonlijke gegevens in een gestructureerd formaat van algemeen gebruik en 

leesbaar door een automatisch apparaat; 

• Een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit (rekening houdend met de 

woonplaats van de betrokkene of de plaats van levering van de diensten), in overeenstemming met artikel 

77 van de AVG, als hij / zij van mening is dat de verwerking van persoonlijke gegevens gegevens zijn in 

strijd met de AVG. 

Niettegenstaande het recht van de betrokkene om zich te verzetten tegen de verwerking van sommige of 

al zijn / haar persoonlijke gegevens, behouden de gegevensbeheerders zich het recht voor om het verzoek 

te beoordelen, hetgeen niet zal worden aanvaard indien de legitieme redenen van de 

gegevensbeheerders prevaleren boven de rechten en belangen van de betrokkene. 

 

Cookies 

 

De website gebruikt de onderstaande cookies om gebruikers te controleren (houd er rekening mee dat 

de cookies gemarkeerd met (*) cookies van derden zijn die niet rechtstreeks door het Platform worden 

beheerd en dus kunnen variëren): 

Cookie Naam Details Domein 

1P_JAR (*) Cookie that carries out 

information about how the end 

user uses the website and any 

advertising that the end user 

may have seen before visiting 

the said website 

google.it / google.com 

ABTasty Cookie used by ABTasty* to 

identify what version of the 

website the user has already 

seen (test IDs and variations), in 

order to display the same 

version. 

 

mscbook.com 
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*ABTasty is a customer 

experience optimization 

company. It helps building 

better user experiences using 

A/B Tests & personalization. 

Statistics used are anonymous. 

ABTastySession Cookie used by ABTasty to 

identify when a user starts a 

new session. 

mscbook.com 

AID, ANID (*) Cookies for advertising google.it / google.com 

APISID (*) Cookie set by advertising 

partners (Google) to build a 

profile of the website visitor's 

interests and show relevant ads 

on other sites 

google.it / google.com 

BNI_B2BNEWMSCCruises_LBCookie Cookie set by the load balancer mscbook.com 

CONSENT (*) Cookie that stores user content 

for Google Ads 

google.it / google.com 

CookieConsentAccepted Cookie used to store user 

consent to accept cookies 

mscbook.com 

DSID (*) Cookie that contains a 

hashed/encrypted unique ID 

identifying the user 

doubleclick.net 

HSID, IDE (*) Cookie set by DoubleClick 

(which is owned by Google) to 

build a profile of the website 

visitor's interests and show 

relevant ads on other sites 

doubleclick.net 

JSESSIONID Cookie used by the MSC BOOK 

platform to manage user 

session 

mscbook.com 

LPSID-ID Cookie containing the 

LivePerson* SessionID 

 

*LivePerson is a solution that 

mscbook.com 
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manage digital engagements 

(like webchat) with our contact 

center operators 

LPVID Cookie containing the 

LivePerson VisitorID 

mscbook.com 

NID (*) Cookie for advertising 

customization 

google.it / google.com 

SAPISID (*) Cookie used to build users 

profile for advertising 

google.it / google.com 

SEARCH_SAMESITE (*) Used to prevent the browser 

from sending cookies along 

with cross site request, in order 

to mitigate the risk of 

information leakage 

google.it / google.com 

SID, SIDCC, SSID (*) Cookie used to store the 

session ID 

google.it / google.com 

WC_ACTIVEPOINTER This cookie contains the value 

of the store ID of the session. 

This value is used to select the 

store to run the command, if 

one is not specified on the URL. 

mscbook.com 

WC_AUTHENTICATION_ID Cookie used by MSC BOOK 

platform to manage user 

authentication 

mscbook.com 

WC_PERSISTENT Cookie used by the MSC BOOK 

platform to persist user session 

mscbook.com 

WC_SESSION_ESTABLISHED Cookie used by the MSC BOOK 

platform to track user session 

establishment 

mscbook.com 

WC_USERACTIVITY_ID User session cookie that flows 

between the browser and 

server over both SSL* or non-

SSL* connection. It is used for 

mscbook.com 
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user identification over non-SSL 

connections. 

*SSL(Secure Sockets Layer) is a 

protocol for establishing 

authenticated and encrypted 

links between networked 

computers 

__cfduid (*) Cookie associated with sites 

using CloudFlare, used to speed 

up page load times. It does not 

contain any user identification 

information.  

jquery.com 

__utma, __utmz (*) Collects info about website 

visitors for Google Analytics 

jquery.com 

__abck Cookie used by Akamai* to 

detect clients that attempt to 

replay a cookie 

*Akamai is a CDN (Content 

Delivery Network) that is used 

to cache web resources to 

speed up site navigation 

mscbook.com 

_cs_id This cookie contains 

ContentSquare* user identifier 

*ContentSquare is a solution 

which aggregates usage and 

frequency data to improve user 

experience. Statistics created 

are anonymous. 

mscbook.com 

_cs_s This cookie contains the 

number of pageviews within 

the running session for 

ContentSquare Solution 

mscbook.com 

_cs_vars This cookie is used by 

ContentSquare to record 

custom variables 

mscbook.com 
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_cs_ex This cookie is used by 

ContentSquare to exclude some 

visitors from the collection 

mscbook.com 

_cs_c This cookies is used by 

ContentSquare to save the user 

consent to be tracked 

mscbook.com 

_cs_optout This cookies is used by 

ContentSquare to exclude some 

visitors from the collection 

mscbook.com 

_ga Cookie used by Google 

Analytics to store the Client ID 

mscbook.com 

_gid Cookie used by Google 

Analytics to store randomly 

generated IDs and information 

about the user 

mscbook.com 

ak_bmsc These cookies are used by 

MasterPass digital wallet to 

anonymously identify a user’s 

session on the website. 

mscbook.com 

bm_mi, bm_sz, bm_sv These cookies are used by 

MasterPass digital wallet to 

anonymously identify a user’s 

session on the website 

mscbook.com 

consentStatus Cookie used to track user 

consent to login privacy policies 

mscbook.com 

dtCookie, dtSa, dtLatC, dtPC Cookies used by DynaTrace* 

performance management 

platform 

*Dynatrace is a performance 

management and error 

detecting platform used to 

improve the browsing 

experience 

mscbook.com 
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popupCookieEmergencyMessage This cookie is used to show / 

hide the email reminder popup 

mscbook.com 

popupHomeShown This cookie is used to show / 

hide the informative popup in 

Home Page 

mscbook.com 

popupReminderMail This cookie is used to show / 

hide the email reminder popup 

mscbook.com 

 

 


