
Voorwaarden voor deelname
Reglement van de actie Biostimulanten
De aanbieding van de regenmeter, frigobox en weerstation is geldig voor een nieuwe bestelling
geplaatst tussen 1 maart 2021 en 31 mei 2021 op het gamma Biostimulanten van TIMAC AGRO BeLux.
Deze actie is voorbehouden voor de managers van een landbouwbedrijf. Per bedrijf wordt er
slechts één deelname meegerekend. Enkel volledig ingevulde formulieren komen in aanmerking.
Bescherming van uw persoonsgegevens
TIMAC AGRO BeLux respecteert uw recht op privacy en verbindt zich ertoe deze te beschermen. Deze
verklaring beschrijft hoe we de verzamelde informatie gebruiken.
▪ De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van deze wedstrijd (hierna « uw
gegevens » genoemd) worden verwerkt door de Groupe Roullier, die u kunt contacteren op het
volgende adres: TIMAC AGRO BeLux – Rue de la Jonction, 4 B-6030 Marchienne-au-Pont. U kan ook
contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming (DPO) op het volgende
adres: timacagrobelux@roullier.com.

▪ Uw gegevens worden verzameld op basis van uw toestemming om de Groupe Roullier in staat
te stellen deze wedstrijd te organiseren, haar klantrelaties te beheren en commerciële
prospectie-acties uit te voeren.

▪ Uw gegevens worden doorgestuurd naar de commerciële dienst van TIMAC AGRO BeLux, binnen
de Groupe Roullier. Uw gegevens worden in geen geval aan derden doorgegeven. De Groupe
Roullier bewaart uw gegevens gedurende 3 jaar vanaf het laatste contact dat we met u hadden
of, als u een klant bent, vanaf het einde van onze commerciële relatie.

▪ U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te wissen en over te dragen; het
recht om uw toestemming in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking en om de
beperking ervan te aan te vragen. Deze rechten kunnen ten allen tijden uitgeoefend worden
door een mail te sturen naar timacagrobelux@roullier.com of een brief te sturen naar TIMAC
AGRO BeLux – Rue de la Jonction 4 – B-6030 Marchienne-au-Pont. U heeft ook het recht om een
klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
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