Algemene Voorwaarden GP Game 2021
a) Deelname
1. Deelname aan GPGame geschiedt door een voorspelling van trainingen, kwalificatie en race
van de komende Formule 1 Race vooraf in te vullen. Het hele weekeinde moet vooraf worden
voorspeld vóór vrijdag 00.00 uur Nederlandse tijd (uitzondering GPMonaco). Het spel begint
voor de GP van Bahrein in maart 2021 en eindigt na de laatste GP van het jaar 2021.
2. De GP Game voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan een klein promotioneel kansspel.
3. Klachten over de GPGame 2021 kunnen
via www.gpgame.nl/contact ingediend worden.
4. Er is n inschrijving mogelijk per e-mailadres, meedoen met meerdere adressen is niet
toegestaan.
5. Deelname aan het De GPGame is gratis, internetkosten zijn voor rekening van de deelnemer.
6. Per Race kunnen 3 winnaars een tankbedrag van €50,- ontvangen en andere prijzen die
wisselen per weekeinde. De prijzen worden meestal vooraf bekend gemaakt.
7. De winnaars worden de dinsdag na de Racezondag bekend gemaakt via de sociale media
gekoppeld aan GPGame.
8. Leeftijd deelnemers, minimaal 18 jaar.
9. Medewerkers van het Ministerie van “Silly Walks” zijn uitgesloten van deelname.
b) Het spel
1. Miki Management B.V. houdt zich het recht voor het spel naar eigen goeddunken en zonder
kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, zonder op enige wijze een
verplichting aan deelnemers te hebben.
2. Over het spel en de uitslag van het spel kan niet gecorrespondeerd worden. Alle informatie
omtrent De GPGame is te verkrijgen via www.gpgame.nl.
3. Miki Management B.V. garandeert niet dat deze website altijd beschikbaar zal zijn. Noch Miki
Management B.V., noch door haar ingeschakelde bedrijven of personen kunnen
verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer-, hardware-, of
softwareproblemen van welke aard dan ook.
4. Indien n of meer bepalingen van deze spelregels nietig zijn of vernietigd worden, zal Miki
Management B.V. een vervangende regel opstellen, die zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige c.q. vernietigde regel benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
5. Deelname aan de GPGame is alleen mogelijk indien de gevraagde gegevens incl. emailadres worden verstrekt.
6. Miki Management B.V. verwerkt persoonsgegevens niet alleen ter uitvoering van het spel,
maar ook om deelnemers van tijd tot tijd op de hoogte te brengen van andere informatie.
7. Bij deelname aan de GPGame gaan de winnaars automatisch akkoord met publicatie van de
namen van de betreffende winnaars op de website www.gpgame.nl en de Sociale Media
gelinkt aan OJ-Merchandise.
c) Prijzen
1. De prijzen die te winnen zijn via de GPGame zijn:
a. 3x TINQ tankbonnen twv €50,-;
b. prijzenpakket voor de weekeindwinnaar
c.

andere leuke prijzen

d. een nader te bepalen troostprijs voor de slechtste voorspeller van ieder
weekeinde

é

é

é

é

2. Eventuele kansspelbelasting en de aangifte hiervan komen voor rekening van Miki
Management B.V.

3. Miki Management B.V. handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele
kansspelen.

d) Uitslag en “prijsuitreiking”
1. Vul maximaal voor iedere vrijdag 00.00 uur (uitzondering Monaco) van ieder Formule 1 race je
voorspellingen in. Uiterlijk de dinsdag volgend op de Racezondag in 2021 zal de GPGame de
weekeindwinnaar en de andere prijswinnaars bekend maken.
2. De winnaars worden bekend maken via de Sociale Media gekoppeld aan GPGame en op de
website www.gpgame.nl. Er wordt geen persoonlijk contact opgenomen.
3. Vaststellen van de winnaars vindt automatisch plaats door de computer en wordt ter verificatie
aan de webbeheerder aangeboden en daarna door de notaris gecontroleerd.
4. Miki management B.V. zal het resultaat van de betreffende GPGame na iedere Racezondag
overhandigen aan mr. Robbert Martijn Ros, notaris te Amsterdam. De notaris zal de uitslagen
controleren aan de hand van het gegeven resultaat.
5. Indien er meerdere deelnemers een gelijke voorspelling hebben ingevoerd, zal er beoordeeld
worden wie het eerst (in tijd) de voorspelling heeft ingevoerd.
e) Privacybeleid voor GPGame gebruikers
GPGame zet zich in om uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen.
Het geldt voor alle gebruikers.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Inleiding
Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke
Naam en adres van de gegevensbeschermingsfunctionaris
Algemene informatie over gegevensverwerking
Levering diensten en aanmaken logbestanden
Vragen via het contactformulier, e-mail en ondersteuningstool
Nieuwsbrieven
Pusmeldingen
Gebruik van cookies
Doorgifte van persoonsgegevens aan derden
Gebruik van inlogdiensten van derden (social logins)
Rechten van de betrokkene
Slotbepalingen

I. Inleiding
GPGame (“GPG”, wij, we) is de verwerkingsverantwoordelijke wat betreft uw persoonsgegevens
en is toegewijd aan de bescherming en het respecteren van uw privacy en persoonlijke integriteit
wanneer u gebruikmaakt van de door ons aangeboden mobiele apps en online games, alsook portals
en websites (gezamenlijk “diensten” genoemd). Dit privacybeleid helpt u te begrijpen welke
persoonsgegevens we over u verzamelen, waarom deze worden verzameld en hoe deze door ons
worden gebruikt. Het beschrijft welke rechten u hebt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen met
betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Wij verzoeken u even de tijd te
nemen om dit privacybeleid aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud ervan. Als u
vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid.
Houd er rekening mee dat onze diensten links kunnen bevatten van en naar websites die kunnen
worden beheerd door partnerbedrijven en adverteerders. Als u een link volgt naar een van deze
websites of gebruik maakt van diensten aangeboden van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat
zij hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hun verwerking
van uw persoonsgegevens. Lees daarom zeker eerst hun privacybeleid voordat u uw
persoonsgegevens aan hen verstrekt.
Wij bieden onze diensten alleen aan spelers die minstens 16 jaar oud zijn. Daarom “verkopen” wij niet
bewust aan en vragen wij ook niet bewust om persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar.
2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

Ten behoeve van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale wetten
inzake de bescherming van persoonsgegevens van de lidstaten, alsook enige andere wettelijke
gegevensbeschermingsvoorschriften is de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens:
GPGame Miki Management bv
Keizersgracht 241; 1016 EA Amsterdam, Nederland
E-Mail: info@ojmerchandise.nl
Website: www.gpgame.nl
3. Naam en adres van de gegevensbeschermingsfunctionaris
De gegevensbeschermingsfunctionaris is:
Ballentine Taks & Legal BV;
Vliegtuigstraat 6e; 1059 CL Amsterdam
E-Mail: info@ballentine.nl
Website: www.ballentine.nl
4. Algemene informatie over gegevensverwerking
a. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
In het algemeen registreren wij alleen de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u gebruikmaakt
van de diensten als deel van uw aanmelding of registratie en mogelijk tijdens het gebruik van diensten
tegen vergoeding. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie bevatten over persoonlijke of
feitelijke omstandigheden. Wanneer u als gebruiker inlogt op onze website of zich als gebruiker
registreert op onze website hoeft u alleen maar een e-mailadres en eventueel een gebruikersnaam en
wachtwoord op te geven. Wanneer u zich registreert voor bepaalde diensten wordt uw e-mailadres
niet verzameld tijdens de registratie, maar pas later tijdens het gebruik van de dienst. Het wachtwoord
wordt versleuteld opgeslagen, zodat het nooit kan worden herleid tot het werkelijke wachtwoord.
In het kader van de uitvoering van de afgesloten gebruikersovereenkomst, meer bepaald in het kader
van de door u gekozen diensten tegen vergoeding, kan bekendmaking van verdere gegevens, zoals
uw volledige naam, adres, rekeninggegevens, creditcardnummers enz. vereist zijn. Soms is het ook
nodig om persoonsgegevens op te vragen, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer om
uw vragen te kunnen verwerken of u kunnen helpen. GPGame zal deze gegevens vertrouwelijk en in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming behandelen. In principe
zal GPGame dergelijke informatie niet zonder uw toestemming aan derden bekendmaken, tenzij dit
nodig is voor de realisatie en uitvoering van de overeenkomst, voor de verwerking van uw verzoek of
voor uw ondersteuning of in het geval dit wettelijk is vereist.
b. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover wij de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens
verkrijgen, dient artikel 6(1)(a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als
rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6(1)(b) van de AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor de
verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
Voor zover de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting
door ons bedrijf, dient artikel 6(1)(c) van de AVG als rechtsgrond.
In het geval dat de vitale belangen van de betrokkene of een andere persoon ons dwingen om de
persoonsgegevens te verwerken, dient artikel 6(1)(d) van de AVG als rechtsgrond.
Indien de verwerking is vereist ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of
van een derde partij, en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene
niet derogeren aan de eerstgenoemde belangen, dient artikel 6(1)(f) van de AVG als rechtsgrond voor
de verwerking.
c. Verwijdering van gegevens en opslagduur
De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd, zodra het doel van de
gegevensopslag is gerealiseerd. Bovendien kan een dergelijke opslag plaatsvinden, indien de
Europese of nationale wetgever hierin voorziet in de EU-regelgeving, -wetgeving of andere
regelgeving die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is. Gegevens worden ook
geblokkeerd of gewist op het moment dat de in de genoemde regelgeving voorgeschreven
opslagperiode afloopt, tenzij verdere opslag van de gegevens noodzakelijk is voor het sluiten of
uitvoeren van een overeenkomst.

d. Gegevensbeveiliging
GPGame levert redelijke inspanningen om ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens en
ongeoorloofd gebruik of vervalsing van deze gegevens te voorkomen en de daaraan verbonden
risico's tot een minimum te beperken. Het verstrekken van persoonsgegevens, zowel persoonlijk,
telefonisch als via internet, brengt echter altijd risico's met zich mee en er is helaas geen enkel
technologisch systeem dat niet kan worden gemanipuleerd of gesaboteerd.
GPGame verwerkt de van u verzamelde informatie in overeenstemming met de Duitse en Europese
gegevensbeschermingswetten. Alle medewerkers zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen
inzake geheimhouding en gegevensbescherming en zijn hierover geïnstrueerd. Uw gegevens worden
versleuteld verzonden met behulp van de SSL-methode.
5. Levering van onze diensten en aanmaken van logbestanden
a. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Telkens als onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie
van het computersysteem van de computer die toegang tot de website verkrijgt.
Hier worden de volgende gegevens verzameld:
• internetprotocol
•

IP-adres

•

URL van de verwijzende website waar het bestand is opgevraagd

•

datum en tijdstip van toegang

•

browsertype en besturingssysteem

•

de door u bezochte pagina

•

hoeveelheid overgedragen gegevens

•

toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden enz.),

•

gebruiksduur en -frequentie

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden
niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.
Bij toegang tot mobiele apps worden de volgende gegevens en informatie verzameld:
• internetprotocol
•

IP-adres

•

datum en tijdstip van toegang

•

apparaattype en besturingssysteem

•

hoeveelheid overgedragen gegevens

•

toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden enz.),

•

gebruiksduur en -frequentie

•

Google Play ID's en Game Center ID's kunnen worden opgeslagen om te kunnen inloggen
vanaf meerdere apparaten.

Als er zich een fout voordoet tijdens het gebruik van onze diensten en we dit willen rechtzetten,
kunnen we ook andere gegevens verzamelen, bijv. de Player ID en de gebruikersnaam.
b. Rechtsgrond voor gegevensverwerking
De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6(1)(f) van de AVG.
c. Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres van een gebruiker door het systeem is nodig om de diensten te
leveren aan de computer van de gebruiker. Dit vereist dat het IP-adres voor de duur van de sessie
opgeslagen blijft.
De opslag in logbestanden dient om de functionaliteit van de diensten te waarborgen. De gegevens
helpen ons ook de website te optimaliseren en de veiligheid van onze computersystemen te
garanderen. Er vindt in dit kader geen evaluatie van de gegevens plaats voor marketingdoeleinden. Er
vindt alleen een statistische evaluatie van datasets plaats.

GPGame behoudt zich het recht voor om IP-adressen en logbestanden op te slaan voor een
maximale periode van 30 dagen nadat de website is gebruikt om naleving van de
gebruiksvoorwaarden en spelregels te controleren. Deze procedure wordt met name toegepast om
gevallen van misbruik te voorkomen of op te lossen en, per geval, om de gegevens voor dit doel aan
de onderzoeksautoriteiten door te geven. Daarnaast gebeurt elke andere gegevensanalyse zoveel
mogelijk in anonieme vorm. Na het verstrijken van deze periode worden de IP-adres- en logbestanden
volledig gewist, tenzij er verplichte wettelijke opslagvereisten bestaan of specifieke vervolgings- en
misbruikonderzoeken lopen.
Deze doeleinden vormen ook ons gerechtvaardigde en overwegende belang bij gegevensverwerking
volgens artikel 6(1)(f) van de AVG.
d. Opslagduur
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
Wanneer gegevens worden verzameld om de website beschikbaar te stellen, worden deze gewist als
de desbetreffende sessie is beëindigd.
Logbestanden die persoonsgegevens bevatten, worden over het algemeen uiterlijk na zeven dagen
verwijderd. Bijkomende opslag is mogelijk in het geval van zogenaamde foutlogs die ons in staat
stellen fouten te herstellen. Deze foutlogs worden na maximum 30 dagen verwijderd, en de
verzamelde IP-adressen worden na 30 dagen geanonimiseerd.
e. Mogelijkheid om bezwaar te maken en de gegevens te (laten) wissen
Het verzamelen van de gegevens met het oog op het ter beschikking stellen van de website en het
opslaan van de gegevens in logbestanden is een essentiële vereiste voor de werking van de website.
Bijgevolg kan de gebruiker hiertegen geen bezwaar maken.
6. Vragen via het contactformulier, e-mail en ondersteuningstool
a. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
1) Contactformulier

Op onze website is een contactformulier beschikbaar waarmee u elektronisch contact met ons kunt
opnemen. Als een gebruiker van deze optie gebruikmaakt, worden de gegevens die in het
invoermasker zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:
• naam
•

e-mailadres

•

bericht

Bovendien worden op het moment dat het bericht wordt verzonden de volgende gegevens
opgeslagen:
• IP-adres van de gebruiker
•

datum en tijdstip van verzending

Voor de verwerking van de gegevens wordt verwezen naar dit privacybeleid in verband met de
indiening.
2) E-mail

Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen via onze opgegeven e-mailadressen. In dit geval
worden de persoonsgegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, opgeslagen.
3) Ondersteuningstool

U kunt ook contact met ons opnemen via het in onze diensten geïntegreerde ondersteuningstool. Het
zal dan uw gebruikersgegevens en de inhoud van het verzoek om ondersteuning opslaan, evenals het
tijdstip van de aanvraag.
In dit verband worden geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend
gebruikt voor de verwerking van het gesprek.
b. Rechtsgrond
Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is artikel 6(1)(f) van de AVG. Indien het e-mailcontact
gericht is op het sluiten van een overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst, is de
rechtsgrond voor de verwerking artikel 6(1)(b) van de AVG.
c. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens dient uitsluitend voor de verwerking van het contact en het
verzoek tot ondersteuning. De overige persoonsgegevens die tijdens de indiening van het verzoek
worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van
onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.
d. Opslagduur
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
e. Mogelijkheid om bezwaar te maken en de gegevens te (laten) wissen
Na contact met ons hebt u te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens, ongeacht of dit contact via een contactformulier, e-mail of de
ondersteuningstool heeft plaatsgevonden. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden
voortgezet en kan uw probleem mogelijk niet definitief worden afgehandeld. Alle persoonsgegevens
die tijdens het contact worden opgeslagen, zullen in dit geval worden gewist. Dit geldt niet indien
dwingende wettelijke opslagperiodes dit uitsluiten.
7. Nieuwsbrieven
U kunt zich op onze websites of in onze spellen abonneren op een nieuwsbrief voor het
respectievelijke spel. Hiervoor hebben we uw e-mailadres nodig.
Bovendien moeten wij met krachtens de wettelijke bepalingen controleren of u de werkelijke eigenaar
bent van het opgegeven e-mailadres en of u de nieuwsbrief wel degelijk wenst te ontvangen. Hiervoor
sturen wij u een e-mail ter validatie.
Onze nieuwsbrieven bevatten een pixelafbeelding (tracking pixels), die bij het openen van de
nieuwsbrief door een server van de nieuwsbriefverzender wordt opgehaald. Als onderdeel van deze
opvraging wordt technische informatie verzameld, zoals informatie over uw browser of
besturingssysteem, evenals uw IP-adres, locatie en tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt
geanonimiseerd en onafhankelijk van de persoon geëvalueerd.
Aangezien het versturen en ontvangen van de nieuwsbrief afhankelijk is van uw toestemming, kunt u
deze toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw gegevens te allen tijde zonder opgaaf van
redenen herroepen. Gebruik hiervoor de afmeldlink onderaan onze nieuwsbrief.
Daarnaast hebt u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor de nieuwsbrieven in het
gegevensgebruikvenster [Data Usage Window] in een van onze spellen onder "Opties".
8. Pushmeldingen
a. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Als u de juiste instellingen op uw apparaat hebt geselecteerd, kan GPGame pushmeldingen naar uw
mobiele apparaat sturen met updates voor spellen en ander relevant nieuws. U kunt de
pushmeldingen beheren op de pagina "Opties" of "Instellingen" in de mobiele app of in de instellingen
van uw apparaat.
b. Rechtsgrond voor gegevensverwerking
De rechtsgrond voor gegevensverwerking is het bestaan van een overeenkomst in overeenstemming
met artikel 6(1)(b) van de AVG.
c. Doel van de gegevensverwerking
Pushmeldingen zijn speciale meldingen die direct op uw mobiele apparaat worden weergegeven. De
meldingen bevatten bijvoorbeeld informatie dat één van uw gebouwen in het spel is voltooid.
Doorgaans bevatten pushmeldingen korte berichten gericht op essentiële zaken.
d. Opslagduur
De berichten worden niet opgeslagen.
e. Mogelijkheid om bezwaar te maken en de gegevens te (laten) wissen
U kunt de pushmeldingen als volgt uitschakelen:
1) Android

Open Instellingen > Apps & Meldingen > Meldingen > App-meldingen > Naam van de app. Op dit
scherm kunt u controleren of en hoe pushmeldingen aan u worden getoond.
2) iOS

Open instellingen > Meldingen > Naam van de app. Op dit scherm kunt u controleren of en hoe
pushmeldingen aan u worden getoond.
3) Gegevensgebruikvenster [Data Usage Window]

Daarnaast hebt u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor pushmeldingen in het
gegevensgebruikvenster [Data Usage Window] onder "Opties".
9. Gebruik van cookies
a. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Om ervoor te zorgen dat u de meest relevante informatie ontvangt en de beste service krijgt wanneer
u de website bezoekt, worden informatie en gegevens verzameld door middel van cookies. Het helpt
ons (en andere gemachtigde derden) om u een gepersonaliseerde ervaring te bieden wanneer u onze
website bezoekt, en het stelt ons ook in staat om onze service te verbeteren en ervoor te zorgen dat u
gemakkelijk kunt vinden wat u zoekt. Het is belangrijk dat u begrijpt waarom en waarvoor we cookies
gebruiken. Daarom leggen we uit welke technologieën we gebruiken, wat ze doen en wat uw keuzes
zijn met betrekking tot het gebruik ervan.
Cookies zijn kleine stukjes gegevens (tekstbestanden) die vanaf een webserver naar uw browser
worden gestuurd en op uw apparaat worden opgeslagen, zodat de website uw apparaat kan
herkennen. Er zijn twee soorten cookies: permanente en tijdelijke cookies (of "sessiecookies”).
Permanente cookies worden gedurende een langere periode als bestand op uw computer of mobiele
apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden tijdelijk op uw computer geplaatst wanneer u onze
website bezoekt, maar worden gewist wanneer u de pagina afsluit. Als u geen cookies wilt accepteren,
kunt u de instellingen in de beveiligingsvoorkeuren van uw webbrowsers aanpassen, zie meer
informatie hierover hieronder.
Wij en onze dienstenverrichters kunnen de volgende soorten cookies gebruiken:
1) Essentiële cookies

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor ons om onze diensten te verlenen. Wij kunnen deze cookies
bijvoorbeeld gebruiken om onze leden te authenticeren en te identificeren wanneer zij onze site
gebruiken, zodat wij onze diensten kunnen leveren. Zonder deze cookies zouden wij u niet kunnen
herkennen en zou u geen toegang hebben tot onze diensten. Ze helpen ons ook om onze Algemene
Voorwaarden te handhaven en de veiligheid van onze diensten te waarborgen.
2) Prestatie- en functionaliteitscookies

Deze cookies zijn niet strikt noodzakelijk, maar stellen ons in staat om uw online ervaring van onze
site te personaliseren. Ze stellen ons bijvoorbeeld in staat om uw voorkeuren te onthouden en zorgen
ervoor dat u niet opnieuw informatie hoeft in te voeren die u al hebt verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u
zich aanmeldt voor onze diensten. We gebruiken deze cookies ook om informatie te verzamelen
(bijvoorbeeld populaire pagina's, kijkpatronen, doorklikken) over het gebruik van onze diensten door
onze bezoekers, zodat we onze site en diensten kunnen verbeteren en marktonderzoek kunnen
uitvoeren. Als u ervoor kiest om deze cookies te verwijderen, zal dit de functionaliteit van onze
diensten voor u beperken.
3) Reclamecookies

Deze cookies gebruiken informatie over uw gebruik van onze site en andere websites, bijvoorbeeld de
pagina's die u bezoekt of uw reactie op advertenties, om advertenties te leveren die beter op u zijn
afgestemd, zowel op als buiten onze site. Dit soort advertenties worden "Interest-Based Advertising"
genoemd, advertenties gebaseerd op uw interesses. Veel van dit soort cookies zijn eigendom van
onze dienstenverrichters. Voor externe adverteerders, zie meer hieronder.
b. Rechtsgrond voor gegevensverwerking
De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6(1)(f)
van de AVG.
c. Doel van de gegevensverwerking
We gebruiken de informatie uit cookies om onze website gebruikersvriendelijk te maken en om ons in
staat te stellen u gepersonaliseerde aanbevelingen te doen. We kunnen ook gebruik maken van een
aantal gemachtigde derden die cookies op onze website plaatsen om diensten te leveren die zij
leveren (cookies van derden).
We kunnen sessiecookies gebruiken om u in staat te stellen van de ene pagina naar de andere te
gaan op onze website te gaan zonder dat u opnieuw informatie hoeft in te voeren.

Permanente cookies worden onder andere op verschillende manieren gebruikt:
• om u in staat te stellen van de ene pagina naar de andere te gaan zonder dat u opnieuw
informatie hoeft in te voeren.
• om ons te helpen u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website om gebruik te
maken van onze diensten.
• om toegang te krijgen tot opgeslagen informatie.
•

om andere spellen te kunnen aanbevelen die overeenkomen met uw interesses.

•

om te voorkomen dat u herhaaldelijk wordt gevraagd enquêteformulieren in te vullen.

Wij (en onze door ons gemachtigde derden) kunnen niet-persoonlijke informatie van zowel
permanente cookies als sessiecookies als volgt voor statistische doeleinden gebruiken:
• om te bepalen welke onderdelen van onze diensten het populairst zijn.
•

om het gebruik van onze diensten en onze website (frequentie en tijd) te controleren.

•

om anonieme informatie te verstrekken aan derden, zodat u meer gepaste reclame kunt
ontvangen.

•

om het succes van het product op te volgen.

•

om te bepalen hoe vaak u en andere gebruikers onze diensten gebruiken en uw interactie in
onze games te bepalen.

Wij stellen onze eigen cookies in en lezen deze voor de volgende functies (first-party cookies):
1) “Onthoud mij”-cookie

Om u de functie 'onthoud mij' te kunnen aanbieden: Via dit cookie laten we gebruikers inloggen in het
spel. U kunt dit uitschakelen door bij handmatig inloggen de optie "Mij onthouden" uit te schakelen. Als
u de functie "Mij onthouden" selecteert, wordt een permanent cookie geïnstalleerd op het apparaat dat
u gebruikt, zodat u niet opnieuw hoeft in te loggen tijdens het browsen op onze sites. Als u zich
afmeldt bij een service, wordt het cookie opnieuw verwijderd.
2) Taalversiecookie

Om ervoor te zorgen dat de juiste taalversie van het spel aan u wordt getoond.
3) Portaalcookie

Om onze landingspagina's te optimaliseren en onze marketing te verbeteren: wij slaan gegevens op
van de door u bezochte landingspagina en een identificator in een cookie.
4) Cookiefragment van derden

We hebben een cookie ingesteld om uw beslissing over het volgen van fragmenten en cookies van
derden vast te leggen.
We gebruiken ook een aantal cookies van derden als onderdeel van onze diensten. Deze cookies
worden beheerd door de respectievelijke sites en worden niet door ons gecontroleerd. U kunt het
plaatsen van sommige van deze cookies in uw algemene browserinstellingen uitschakelen, voor
andere moet u naar de respectievelijke websites gaan en de daar genoemde instructies opvolgen.
Er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd welke taalversie u gebruikt om toegang te krijgen tot onze
diensten. Als u via een van onze partners in contact bent gekomen met onze diensten, slaan we de
informatie op over wie de partner is.
Externe adverteerders: We kunnen adverteerders, externe advertentienetwerken en andere
reclamebedrijven inschakelen om advertenties op onze diensten te plaatsen. Houd er rekening mee
dat dergelijke reclamebedrijven informatie kunnen verzamelen over uw bezoek aan onze diensten of
andere sites om producten of diensten aan u aan te bieden, om bij te houden welke advertenties aan
uw browser zijn getoond en te zien welke webpagina's u bekeek toen dergelijke advertenties werden
geleverd. Wilt u meer informatie over externe adverteerders, klik dan hier. Houd er rekening mee dat
de verzameling en het gebruik van gegevens door externe adverteerders niet aan bod komt in dit
privacybeleid
In de bovengenoemde gevallen hebben wij ook een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van
persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6(1)(f) van de AVG.
d. Opslagduur
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

e. Mogelijkheid om bezwaar te maken en de gegevens te (laten) wissen
Als u niet wilt dat deze cookies op uw computer worden opgeslagen of als u op de hoogte wilt worden
gehouden van de opslag ervan, kunt u de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware
zodanig aan te passen. Kies in uw browserinstellingen de optie "geen cookies accepteren" of weiger
bij het eerste bezoek aan de website het gebruik van tracking door derden. In de instructies van de
fabrikant van uw browser vindt u meer informatie over hoe dit werkt (of zie https://
www.aboutcookies.org). Wij willen u er echter op wijzen dat u door het weigeren cookies niet alle
functies van de website zult kunnen gebruiken.
Daarnaast hebt u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor tracking door derden in het
gegevensgebruikvenster [Data Usage Window] in een van onze spellen onder "Opties".
1) Android

Open de instellingen in uw app-lijst en tik op de advertentieknop [Ads]. Nadat u het advertentievenster
hebt geopend, kunt u de Google Advertising ID uitschakelen.
2) iOS

Open de instellingen op uw mobiele eindapparaat (bijv. iPhone of iPad) en kies de menuoptie
"Gegevensbescherming". Onder de optie "Reclame” of “Advertentie(s)” kunt u het volgen van
advertenties uitschakelen.
10. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden
GPGame zal uw persoonsgegevens en/of facturatiegegevens alleen aan derden doorgeven, indien dit
bedrijven die samenwerken met GPGame of externe dienstenverrichters zijn, voor zover dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, voor de verwerking van betalingen, voor de
bescherming van andere gebruikers en indien dit wettelijk is toegestaan of voorgeschreven.
In geval van een eventuele betalingsachterstand kunnen wij een incassobureau of een advocaat
opdragen de openstaande vordering te incasseren. Daartoe zullen de nodige gegevens worden
doorgegeven en gebruikt met inachtneming van alle gegevensbeschermingsrichtlijnen.
Bovendien worden uw persoonsgegevens gedeeld indien dit noodzakelijk is om andere gebruikers te
beschermen of om zaken die een bedreiging vormen voor de staat of de openbare veiligheid tegen te
gaan of om strafbare feiten te vervolgen en indien dit is toegestaan krachtens de wettelijke bepalingen
inzake gegevensbescherming. Er wordt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen rekening
gehouden met uw wettelijk beschermde belangen. GPGame kan verplicht zijn gegevens vrij te geven
als gevolg van wettelijke bepalingen of, bijvoorbeeld, krachtens een gerechtelijk bevel (bijv. doorgifte
aan onderzoeksinstanties). Gegevens worden uitsluitend bekendgemaakt voor zover dit noodzakelijk
is en wettelijk toegestaan of voorgeschreven is.
11. Gebruik van inlogdiensten van derden ("social logins")
a. Inloggen via Facebook Connect
Als u deze dienst gebruikt, is er geen bijkomende registratie nodig. Om in te loggen wordt u doorgeleid
naar de Facebook-website waar u kunt inloggen met uw gebruikersgegevens. Hiermee koppelt u uw
Facebook-profiel aan onze dienst. Via de link ontvangen we automatisch informatie van Facebook. De
volgende informatie wordt aan ons overgedragen: e-mailadres.
Deze informatie is verplicht voor het sluiten van de overeenkomst om u te kunnen identificeren. Meer
informatie over Facebook en privacyinstellingen vindt u in de richtlijnen voor gegevensbescherming
op https://www.facebook.com/about/privacy/update.
b. Inloggen via Google Sign-In
Als u deze dienst gebruikt, is er geen bijkomende registratie nodig. Om in te loggen wordt u doorgeleid
naar de website van Google, waar u met uw gebruikersgegevens kunt inloggen. Hiermee koppelt u uw
Google-profiel aan onze dienst. Via de link ontvangen we automatisch informatie van Google. De
volgende informatie wordt aan ons overgedragen: E-mailadres
Deze informatie is verplicht voor het sluiten van de overeenkomst om u te kunnen identificeren. Meer
informatie over Google en privacyinstellingen vindt u in de richtlijnen voor gegevensbescherming
op https://policies.google.com/privacy.
12. Rechten van de betrokkene
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene zoals gedefinieerd door de AVG
en heeft u de volgende rechten bij de verwerkingsverantwoordelijke:

a. Recht op informatie
U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken u te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons
worden verwerkt.
Als een dergelijke verwerking bestaat, kunt u eisen dat de verwerkingsverantwoordelijke u de
volgende informatie geeft:
1. de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt;
2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
3. de ontvangers en/of de categorieën ontvangers aan wie de desbetreffende
persoonsgegevens bekend zijn of nog bekend worden gemaakt;
4. de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie
niet kan worden verstrekt, criteria ter bepaling van de duur van de opslag;
5. het bestaan van het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie of wissing van
persoonsgegevens te verlangen of de verwerkingsbeperking van persoonsgegevens van de
betrokkene, dan wel tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
6. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
7. indien de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare
informatie over de bron ervan;
8. het bestaan van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde geautomatiseerde besluitvorming,
met inbegrip van profilering, en in deze gevallen ten minste, zinvolle informatie over welke
logica er ten grondslag ligt aan een eventuele automatische verwerking, alsook informatie
over de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de
betrokkene.
U hebt het recht om informatie op te vragen over het feit of de op u betrekking hebbende
persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. U kunt
in dit verband verzoeken om te worden geïnformeerd over de van toepassing zijnde garanties op
grond van artikel 46 van de AVG op voornoemde doorgifte.
Wij zullen verzoeken binnen een maand na ontvangst ervan beantwoorden.
b. Recht op correctie
U hebt ook recht op correctie en/of aanvulling ten overstaan van de verwerkingsverantwoordelijke, op
voorwaarde dat de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn.
De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht de rechtzetting onmiddellijk uit te voeren.
c. Recht op beperking van de verwerking
Onder de volgende omstandigheden kunt u zich beroepen op de beperking van de verwerking van uw
persoonsgegevens:
1. indien de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende
een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de
persoonsgegevens te controleren;
2. indien de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de
persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
3. indien de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de
verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of
onderbouwing van een rechtsvordering; of
4. indien de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel
21(1) van de AVG in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde
gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
Wanneer de verwerking is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan,
slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of
onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke
persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een
lidstaat.
Als de verwerkingsbeperking onder een van de bovenstaande omstandigheden is opgelegd, wordt u
door de verwerkingsverantwoordelijke ingelicht voordat de beperking wordt opgeheven.

d. Recht op verwijdering van gegevens
U heeft de mogelijkheid om zelf uw account te verwijderen via uw profiel op gpgame.nl. Wij zullen dan
al uw persoonsgegevens wissen, voor zover wij niet wettelijk gemachtigd zijn om ze op te slaan. Na
een jaar van inactiviteit zullen wij ook uw account bij ons verwijderen.
i) Verplichting tot verwijdering

U hebt het recht te vorderen dat de verwerkingsverantwoordelijke alle persoonsgegevens die op u
betrekking hebben zonder onnodige vertraging wist. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht uw
persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen van
toepassing is:
1. de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn niet langer nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
2. u hebt uw toestemming waarop de gegevensverzameling was gebaseerd ingetrokken
overeenkomstig artikel 6(1)(a), of artikel 9(2)(a) van de AVG en er bestaan geen andere
rechtsgronden voor de verwerking ervan.
3. u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21(1) van de AVG en er geen
zwaarwegende redenen zijn voor de verwerking, of u bezwaar aantekent tegen de verwerking
op grond van artikel 21(1) van de AVG.
4. de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn onrechtmatig zijn verwerkt;
5. de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, moeten worden gewist om te voldoen aan
een wettelijke verplichting uit hoofde van de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaronder
de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert;
6. de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met het
aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8(1) van de AVG
ii) Informatie voor derden

Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens die op u betrekking hebben openbaar
heeft gemaakt en op grond van artikel 17(1) van de AVG verplicht is om de persoonsgegevens te
wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie
en de kosten van uitvoering, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om de
verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat u,
als betrokkene, deze verwerkingsverantwoordelijken hebt verzocht om het wissen van links naar, of
kopieën of reproducties van die persoonsgegevens.
iii) Uitzonderingen:
Het recht op verwijdering is niet van toepassing wanneer de verwerking nodig is voor:
1. uitoefening van het recht van vrijheid van meningsuiting en van informatie;
2. naleving van een wettelijke verplichting die verwerking voorschrijft krachtens de wetgeving
van de Unie of de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, voor
vervulling van een taak van algemeen belang of voor de vervulling van een taak in het kader
van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is
opgedragen;
3. in het algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9(2)(h)
en 9(2)(i), alsook artikel 3 van de AVG;
4. met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek
of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89(1) van de AVG, op voorwaarde dat het
recht op verwijdering beschreven sub (a) de verwezenlijking van de doeleinden van die
verwerking niet onmogelijk maakt of ernstig in het gedrang brengt.
5. voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
e. Recht op kennisgeving
Als u het recht op rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking bij de
verwerkingsverantwoordelijke doet gelden, is deze verplicht alle ontvangers aan wie uw
persoonsgegevens over zijn verstrekt, in kennis te stellen van de rectificatie, wissing of
verwerkingsbeperking van deze gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig hoge kosten met
zich meebrengt.

U hebt het recht om door de verwerkingsverantwoordelijke te worden geïnformeerd over deze
ontvangers.
f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht de betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien hebt u het recht die gegevens aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de
verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien
1. de verwerking berust op toestemming overeenkomstig artikel 6(1)(a) van de AVG of artikel
9(2)(a) van de AVG en onder artikel 6(1)(a) van de AVG, en
2. de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.
Bij de uitoefening van dit recht hebt u verder het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens die
betrekking hebben op u direct van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden
doorgezonden, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen
mogen door deze acties niet in het gedrang komen.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens is niet van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een
taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag toevertrouwd aan de
verwerkingsverantwoordelijke.
g. Recht van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om
redenen die verband houden met uw specifieke situatie op basis van artikel 6(1)(a) of 6(1)(f),
waaronder profilering op basis van deze bepalingen.
De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet langer, tenzij de
verwerkingsverantwoordelijke dwingende en gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aantoont
die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het doen gelden, effectueren of
verdedigen van rechtsaanspraken.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht te allen
tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze
marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering, voor zover dit verband houdt met direct marketing.
Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct
marketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.
In verband met het gebruik van diensten van informatiemaatschappijen kunt u, niettegenstaande het
bepaalde in Richtlijn 2002/58/EG, uw recht om met geautomatiseerde middelen en met gebruikmaking
van technische specificaties bezwaar aan te tekenen, uitoefenen.
h. Recht op intrekking van uw toestemming op grond van de wetgeving inzake
gegevensbescherming
U hebt te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake
gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de
rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking ervan
heeft plaatsgevonden.
i. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering
U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op
geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor u rechtsgevolgen zou hebben of
op gelijke wijze aanzienlijke gevolgen voor u zou hebben. Het bovenstaande is niet van toepassing,
indien het besluit
1. vereist is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen uzelf en een
verwerkingsverantwoordelijke;
2. is toegestaan door de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaat waaraan de
verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen en die tevens passende maatregelen
3. met uw uitdrukkelijke toestemming wordt gemaakt.
Besluiten als bedoeld in lid 2 zijn niet gebaseerd op de bijzondere categorieën persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 9(1) van de AVG, tenzij artikel 9(2)(a) of (g) van toepassing is en passende
maatregelen zijn genomen om uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen te beschermen.

In de gevallen bedoeld in de punten (1) en (3) neemt de verwerkingsverantwoordelijke passende
maatregelen om uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen te beschermen, waaronder
ten minste het recht van de verwerkingsverantwoordelijke om tussenkomst van een persoon te
verkrijgen, het recht om zijn/haar eigen mening te geven en het recht om tegen het besluit in beroep te
gaan.
j. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd andere administratiefrechtelijke of rechterlijke voorzieningen waarover u beschikt, hebt
u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name een autoriteit in de
lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats hebt, waar u werkt of op de plaats waar de vermeende
inbreuk heeft plaatsgevonden, als u redenen hebt om aan te nemen dat uw persoonsgegevens in
strijd met de AVG worden verwerkt.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de
voortgang en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid tot rechtsherstel
overeenkomstig artikel 78 van de AVG.
GPGame kan deze bepalingen inzake gegevensbescherming te allen tijde wijzigen. GPGame zal
deze wijzigingen via geschikte kanalen vermelden.
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