GTFO
Privacybeleid
Laatst bijgewerkt: 9 december 2021
Bedankt voor uw gebruik van onze producten en diensten! Wij respecteren uw bezorgdheid over
privacy en waarderen uw vertrouwen in ons.
Hier volgt een samenvatting van de informatie in dit privacybeleid (“Privacybeleid”). Deze
samenvatting is bedoeld om u een overzicht te geven van het Privacybeleid, maar u dient nog steeds
het hele beleid te lezen! U kunt de onderstaande hyperlinks gebruiken om rechtstreeks naar bepaalde
secties te gaan.
Welke informatie we nodig hebben om de Game te kunnen verstrekken
Als u een account registreert om de Game te gebruiken, hebben we bepaalde informatie van u nodig
om dit op te zetten. Als u dat wilt, kunt u bepaalde andere gegevens verstrekken om de Game-ervaring
te personaliseren, Gamefuncties in te schakelen of deel te nemen aan de Game. Als u contact met ons
wilt opnemen, zullen we tevens bepaalde gegevens bewaren, zodat we contact met u kunnen opnemen
en eventuele problemen kunnen oplossen. Meer informatie.
Hoe gebruiken we uw informatie?
We gebruiken uw informatie om de vele functies en diensten te leveren die deel uitmaken van de Game.
We gebruiken uw gegevens ook voor accountverificatie ter ondersteuning en verbetering van de Game.
Wij delen uw informatie niet met derden, behalve wanneer wij dat moeten doen om de Game te
kunnen leveren (bijv. als u ervoor kiest om gegevens op te slaan op online community platforms of om
een back-up van uw gegevens te maken), om een onze gelieerde bedrijven over de hele wereld te
kunnen gebruiken zodat we in staat zijn de Game te leveren of om het succes van onze marketing- en
advertentieprogramma’s bij te houden, of wanneer wij hiertoe opdracht krijgen van een rechtbank of
andere autoriteit of een wettelijke verplichting hebben. Meer informatie.
Met wie delen we uw informatie?
We maken gebruik van derden om ons te helpen de best mogelijke ervaring te bieden (bijv.
clouddiensten om een back-up te maken van uw gegevens en ondersteuningsdiensten). Wanneer we
een derde partij gebruiken, doen we dit alleen om uw informatie te verwerken of op te slaan voor de
doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. Wij hebben ook partners over de hele wereld
die ons erbij helpen de Game te leveren en wij kunnen onder bepaalde omstandigheden door een
rechtbank of krachtens een wettelijke verplichting verplicht worden/zijn bepaalde informatie bekend
te maken. Meer informatie.
Waar verwerken we uw informatie?
Onze servers bevinden zich in de Verenigde Staten en Zweden. Uw informatie kan van buiten uw
verblijfplaats worden geraadpleegd door onze ondersteunings-, technische en andere teams over de
hele wereld, waaronder in Zweden. Meer informatie.

Hoelang bewaren we uw informatie?
Over het algemeen bewaren wij uw informatie gedurende de periode dat u een account hebt voor de
Game, of totdat uw account wordt verwijderd in overeenstemming met uw verzoek daarom, waarna
uw gegevens worden verwijderd (zoals verder beschreven in dit privacybeleid), tenzij anders vereist
door toepasselijke wetgeving. Meer informatie.
Hoe kan ik mijn rechten op mijn informatie uitoefenen?
Afhankelijk van waar u zich bevindt, hebt u mogelijk bepaalde rechten in verband met uw informatie,
zoals het recht op toegang, om een kopie van uw gegevens te ontvangen, of om uw gegevens te
verwijderen, of om onze verwerking van uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken. Meer
informatie.
Hoe u contact met ons op kunt nemen
Als u vragen hebt over iets in dit Privacybeleid, of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan hier
contact met ons op.
Hoe stellen we u op de hoogte van wijzigingen?
Wijzigingen in dit Privacybeleid worden hier geplaatst. Controleer deze pagina regelmatig om te zien
of er updates of wijzigingen zijn in dit Privacybeleid. Meer informatie.
Contactinformatie
Verwerkingsverantwoordelijke: 10 Chambers AB E-mail: privacy@10chambers.com

Welkom bij GTFO!
In dit Privacybeleid wordt uitgelegd wanneer, hoe en waarom uw persoonsgegevens worden verwerkt
in verband met GTFO (de “Game”) en worden uw keuzes en rechten in verband met die informatie
beschreven. Lees dit zorgvuldig door: het is belangrijk dat u begrijpt hoe we uw informatie verzamelen
en gebruiken en hoe u deze kunt beheren.
Als u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens op de manier zoals beschreven
in dit Privacybeleid, mag u uw informatie niet verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd en
moet u stoppen met het gebruik van de game. Door gebruik te maken van de Game erkent u onze
regels in verband met uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.
Deze Game is ontwikkeld door 10 Chambers AB (“wij”, “ons”, “onze”).
In het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming is 10 Chambers AB de
verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke informatie in verband met de Game. De statutaire
zetel van 10 Chambers AB is Drottninggatan 95 A, 113 60 Stockholm, Zweden.
U kunt contact opnemen
privacy@10chambers.com.

met

onze

functionaris

voor

gegevensbescherming

via

Neem contact met ons op als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw persoonlijke
informatie. U kunt altijd contact met ons opnemen via privacy@10chambers.com.
1.

Welke soorten persoonlijke informatie we gebruiken

Dit gedeelte beschrijft de verschillende soorten persoonlijke informatie die we van u verzamelen en
hoe we die verzamelen. Als u meer wilt weten over specifieke soorten gegevens en hoe wij die
gebruiken, raadpleeg dan het onderstaande gedeelte “Hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken“.
Het volgende is een algemene samenvatting van de soorten persoonlijke informatie die we gebruiken:
1. Informatie die u ons verstrekt (rechtstreeks of via een derde partij).
•

Accountregistratie-informatie: U verstrekt ons informatie over u wanneer u een account
aanmaakt om u te registreren voor de Game: uw genomineerde bijnaam en informatie die we
importeren van uw verbonden Steam-account om uw profiel in te stellen, inclusief uw naam
zoals deze op Steam en in uw Steam-ID geregistreerd staat.

•

Klantenhelpdesk en feedbackgegevens: Relevante informatie die u ons verstrekt wanneer u
met onze klantenhelpdesk communiceert, wanneer u ons beoordelingen of feedback geeft,
voorkeuren instelt op de pagina “Instellingen” van de Game of anderszins informatie aan ons
verstrekt via de Game.

2. Over u gegenereerde informatie als onderdeel van de Game
We verzamelen automatisch bepaalde gegevens van u wanneer u de game gebruikt, namelijk:
•

uw IP-adres, Open ID en apparaatgegevens (inclusief apparaat-ID, platform en reclame-ID)
alsmede informatie met betrekking tot uw gebruik van de Game, zoals speelstatistieken (bijv.
niveau en scores);

•

elke keer dat u met ons communiceert, bijvoorbeeld als u contact opneemt met onze
helpdesk, verzamelen we informatie, waaronder uw e-mail en de inhoud die in de e-mail
wordt bekendgemaakt;

•

wanneer u communiceert met andere gebruikers in de Game (bijv. chatinhoud en
loggegevens);

•

als u klikt op een link die reclame maakt voor de Game, slaan we de advertentie-ID voor die
advertentie en marketinganalysegegevens (bijv. apparaat-ID, betrokkenheidsgegevens en
zoektermen) op uw profiel op;

We verzamelen uw creditcardgegevens (naam, creditcardnummer, vervaldatum en factuuradres) niet.
Deze worden in plaats daarvan door externe betalingsverwerkers verzameld.
2.

Cookies

We gebruiken cookies en andere soortgelijke technologieën (bijv. webbakens, logbestanden, scripts
en eTags) (“Cookies”) om uw ervaring met het gebruik van de game te verbeteren. Cookies zijn kleine
bestanden die, wanneer ze op uw apparaat worden geplaatst, ons in staat stellen bepaalde functies
en functionaliteiten te bieden.
Klik hiervoor meer informatie over ons cookiebeleid.
3.

Kinderen

Kinderen mogen de Game voor geen enkel doel gebruiken, tenzij hun ouder of voogd hiervoor
toestemming heeft gegeven (voor zover deze optie beschikbaar is in uw rechtsgebied).
Met kinderen bedoelen we gebruikers onder de leeftijd van 18 jaar; of in het geval van een gebied
waarin een afwijkende minimumleeftijd voor het verwerken van persoonsgegevens wordt
gehanteerd, die afwijkende leeftijd. Voor gebruikers in bepaalde gebieden hebben we in de
onderstaande tabel de relevante minimumleeftijd vermeld.
Gebied waarin de gebruiker zich bevindt
Australië
Europese Economische Ruimte (alleen Duitsland en Frankrijk)
Japan
Zuid-Korea
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten

Minimumleeftijd van de
gebruiker
18
16
20
14
13
13

We verzamelen voor geen enkel doel bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan deze
leeftijd. Als u denkt dat we persoonlijke informatie hebben van een kind jonger dan deze leeftijd
zonder toestemming van de ouder/voogd, of als u de ouder of voogd van de gebruiker bent en uw
toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via privacy@10chambers.com, dan
verwijderen we dergelijke informatie.
4.

Hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken

Dit gedeelte geeft meer informatie over welke soorten persoonlijke informatie we van u verzamelen
en waarom. Voor gebruikers die in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland of Frankrijk wonen (“Relevant

rechtsgebied”), vermeldt het overzicht ook de rechtsgrond op basis waarvan wij uw gegevens
verwerken.
Persoonlijke informatie

Gebruik

Informatie die u ons verstrekt (rechtstreeks of via een derde partij)
Steam-ID,
Steam- We gebruiken deze informatie om
gebruikersnaam, Playfab-ID
uw account voor de Game aan te
maken en te verifiëren en om u in
staat te stellen om in te loggen, in
overeenstemming
met
uw
verzoek.
Taal (handmatig
geselecteerd)

door

Rechtsgrond (alleen
relevant als u zich bevindt
in een relevant
rechtsgebied)
Noodzakelijk
om
ons
contract met u uit te voeren
en uit hoofde daarvan de
Game te verstrekken.

u We gebruiken deze informatie Noodzakelijk
om
ons
om:
contract met u uit te voeren
en uit hoofde daarvan de
• instellingen ten behoeve van Game te verstrekken.
uw gebruik van de Game in te
stellen op een server waarop
dezelfde taal wordt gebruikt;
en
•

het spel te verbeteren.

Als onderdeel van de Game gegenereerde informatie
Open ID
We gebruiken deze informatie om Noodzakelijk
om
ons
uw spelgegevens op te slaan op contract met u uit te voeren
uw profiel.
en uit hoofde daarvan de
Game te verstrekken.
Spelgegevens
inclusief
loggegevens (Microsoft Azure
Playfab):
spelgegevens,
niveaus, scores, wat er is
voltooid/uitgespeeld, items

We gebruiken deze informatie om
u feedback en informatie te geven
over uw spel en uw voortgang
daarin.

Noodzakelijk
om
ons
contract met u uit te voeren
en uit hoofde daarvan de
Game te verstrekken.

Spelgegevens
inclusief
loggegevens (Unity Analytics):
Unity-gebruikers-ID
(een
geanonimiseerde ID), land en
stad, binnen het spel verrichte
handelingen, sessie-informatie,
besturingssysteem, versies van
Unity Player en Unity-editor,
app-ID van het spel

We gebruiken deze informatie om
u feedback en informatie te geven
over uw spel en uw voortgang
daarin.

Noodzakelijk
om
ons
contract met u uit te voeren
en uit hoofde daarvan de
Game te verstrekken.

Spelgegevens en loggegevens We gebruiken deze informatie om Noodzakelijk
om
ons
(Unity Cloud Diagnostics): u feedback en informatie te geven contract met u uit te voeren
besturingssysteem en versie,

CPU, informatie over de over uw spel en uw voortgang en uit hoofde daarvan de
grafische kaart, systeemtaal, daarin.
Game te verstrekken.
apparaatmodel, RAM, versies
van Unity Player en Unity
Editor, app-ID van spel,
schermresolutie
IP-adres

Wij gebruiken deze informatie om Noodzakelijk
om
ons
u in staat te stellen verbinding te contract met u uit te voeren
maken met onze server.
en uit hoofde daarvan de
Game te verstrekken.

Reclame: technische ID’s,
locatie,
communicatiegegevens,
metagegevens, cookie-ID, IPadres, mobiele apparaat-ID,
ISP-ID,
apparaattype,
besturingssysteem en versie,
browser en versie, URL van
verwijzer, sitebezoekgegevens

We gebruiken deze informatie om
onze
reclameen
marketingcampagnes
bij
te
houden.

Het is in ons legitieme
belang om deze informatie
te gebruiken om het succes
van onze reclame- en
marketingprogramma’s bij
te houden.

Marketinganalysegegevens:
Als u op een link klikt of
gegevens over de mate van communiceert met inhoud die
interactie, zoektermen
reclame maakt voor de Game,
slaan
we
bepaalde
marketinganalysegegevens op in
uw profiel.

Het is in ons legitieme
belang om deze informatie
te gebruiken om het succes
van onze reclame- en
marketingprogramma’s bij
te houden.

Chatgegevens: De gratis chat Wij
faciliteren
(gebruikers
kunnen tekstchatcommunicatie
communiceren door middel andere gebruikers.
van hun eigen, zelfgemaakte
berichten) en audiochat (voor
gebruikers in de EER of
Zwitserland geldt, dat beide
chatfuncties alleen beschikbaar
zijn voor gebruikers ouder dan
16 jaar)

uw Noodzakelijk
voor
de
met uitvoering van ons contract
met u om chatfuncties
binnen de Game te bieden.

Houd er rekening mee dat deze
gegevens alleen op uw
apparaat worden opgeslagen
en niet door onze servers
worden verwerkt.
Klantenhelpdesk: e-mailadres We gebruiken deze informatie
en de inhoud van uw om:
ondersteuningsverzoek
• onze diensten te verbeteren;
en

Noodzakelijk
voor
de
uitvoering van ons contract
met u om de Game te
leveren en te ondersteunen.

•

probleemoplossing te bieden,
zoals het aanpakken en
oplossen van technische
problemen en het opsporen
van fouten.

Nieuwsbrief:
e-mailadres, We gebruiken deze informatie om We
gebruiken
gegevens over servicegebruik u onze nieuwsbrief te verstrekken. informatie
met
zoals
IP-adres,
toestemming.
besturingssysteem, browserID,
optischezoekergrootte,
systeemen
verbindingsinformatie,
loggegevens
en
gebruiksgegevens,
demografische
informatie,
apparaatinformatie, locatie en
gegevens over de mate van
online interactie
5.

deze
uw

Hoe we uw persoonlijke informatie opslaan en delen

Onze bedrijfsgroep is wereldwijd actief. Op grond van ons contract met u om u de Game te leveren,
wordt uw persoonlijke informatie verwerkt op servers die zich mogelijk niet bevinden in het land waar
u woont. Waar onze servers zich ook bevinden, wij nemen passende maatregelen om uw rechten te
beschermen in overeenstemming met dit Privacybeleid. Onze servers voor de Game bevinden zich in
de Verenigde Staten en Zweden.
Alleen wanneer nodig delen we uw persoonlijke informatie met derden. Situaties waarin dit gebeurt
zijn:
•

Derden die diensten leveren ter ondersteuning van de Game, waaronder dienstverleners op
het terrein van de verwerking van helpdeskticket-ID’s en helpdeskcommunicatie, de
verwerking van gameplay- en gamerenderinggegevens om game-analyses te leveren ter
verbetering van de gameplay de levering van marketingdiensten en advertenties en het
bijhouden van het succes van onze marketing- en advertentieprogramma’s. Het is alle
bedrijven die diensten voor ons leveren verboden om uw persoonlijke informatie te bewaren,
te gebruiken of bekend te maken voor andere doeleinden dan ons hun diensten te leveren.

•

Bedrijven binnen onze bedrijfsgroep die uw persoonsgegevens verwerken om de Game te
kunnen leveren. Alle gerelateerde groepsbedrijven mogen uw persoonlijke informatie alleen
gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

•

Regelgevende instanties, gerechtelijke autoriteiten en wetshandhavingsinstanties en
andere derden voor veiligheid, beveiliging of naleving van de wet. Er zijn omstandigheden
waarin we wettelijk verplicht zijn om informatie over u bekend te maken aan autoriteiten,
zoals om te voldoen aan een wettelijke verplichting of processen, om onze voorwaarden te
handhaven, om problemen in verband met beveiliging of fraude aan te pakken of om onze
gebruikers te beschermen. Deze bekendmakingen kunnen worden gedaan met of zonder uw
toestemming, en met of zonder kennisgeving, in overeenstemming met de voorwaarden van
een geldig juridisch proces zoals een dagvaarding, gerechtelijk bevel of huiszoekingsbevel.

Door de voorwaarden van de juridische procedure is het ons meestal verboden om u op de
hoogte te stellen van dergelijke bekendmakingen. We kunnen uw toestemming vragen om
informatie vrij te geven in reactie op het verzoek van een overheidsinstantie wanneer die
overheidsinstantie niet een vereist(e) dagvaarding, gerechtelijk bevel of huiszoekingsbevel
heeft verstrekt. We kunnen uw informatie ook bekendmaken om:

•

6.

o

onze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven, inclusief
onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan;

o

beveiligings-, fraude- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of
anderszins aan te pakken; of

o

de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, een derde partij of het
publiek te beschermen zoals vereist of toegestaan door de wet (informatie
uitwisselen met andere bedrijven en organisaties voor doeleinden van bescherming
tegen fraude en vermindering van het kredietrisico).

Een derde partij die ons of ons bedrijf geheel of vrijwel geheel overneemt. We kunnen uw
informatie ook bekendmaken aan derden als we: (a) een deel (delen) van ons bedrijf verkopen,
overdragen, fuseren, consolideren of reorganiseren; of een ander bedrijf verwerven of
daarmee fuseren of een joint venture vormen. In dat geval kunnen we uw gegevens
bekendmaken aan een potentiële koper, nieuwe eigenaar, of een andere derde partij die
betrokken is bij een dergelijke wijziging in ons bedrijf; of (b) onze activa verkopen of
overdragen, in dat geval kunnen de informatie die we over u bewaren worden verkocht als
onderdeel van die activa en worden overgedragen aan een potentiële koper, nieuwe eigenaar,
of andere derde partij die betrokken is bij een dergelijke verkoop of overdracht.
De beveiliging van uw persoonlijke informatie

We zetten ons in om de privacy en integriteit van uw persoonlijke informatie te behouden, ongeacht
waar deze is opgeslagen. We hebben beleidslijnen voor informatiebeveiliging en toegang die de
toegang tot onze systemen en technologie beperken, en we beschermen gegevens door het gebruik
van technologische beschermingsmaatregelen zoals encryptie.
Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we redelijke
maatregelen implementeren en handhaven om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de
veiligheid van de informatie die via de game of anderszins via het internet wordt verzonden niet
garanderen; elke overdracht doet u op eigen risico.
7.

Gegevensbewaring

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.
Raadpleeg de onderstaande termijnen voor meer informatie over hoelang we uw gegevens bewaren.
Persoonlijke informatie

Bewaarbeleid

Steam-ID, Steam-gebruikersnaam, Playfab-ID

Opgeslagen voor de gehele duur van uw
gebruik van de Game (d.w.z. tot aan het
moment
waarop
uw
account
in
overeenstemming met uw verzoek om

Taal
Open ID

Spelgegevens en spelstatistieken (Microsoft
Azure Playfab, Unity Analytics, Unity Cloud
Diagnostics)

verwijdering, verwijderd wordt) en gedurende
de 30 dagen daarna.

IP-adres
Reclame
Gegevens marketinganalyse
Klantenondersteuning
Nieuwsbrief
Chatgegevens

Deze gegevens worden niet permanent op
servers opgeslagen en worden alleen verwerkt
om ervoor te zorgen dat berichten
daadwerkelijk naar uw apparaat worden
verzonden. Alle chatgegevens worden daarna
alleen nog op uw apparaat opgeslagen.

Als we uw informatie langer moeten bewaren dan de hierboven beschreven bewaartermijnen,
bijvoorbeeld om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, bewaren we deze afzonderlijk van andere
soorten persoonlijke informatie.
8.

Uw rechten

De wetten van sommige rechtsgebieden verlenen gebruikers van de game specifieke rechten, die hier
worden beschreven.
Dit artikel genaamd “Uw rechten” is van toepassing op gebruikers die zich bevinden in de relevante
rechtsgebieden. Als u zich bevindt in een gebied buiten een relevant rechtsgebied, raadpleeg dan
de aanvullende jurisdictiespecifieke voorwaarden voor een overzicht van uw rechten en hoe u deze
kunt uitoefenen.
Het subgedeelte “Reclame” is ook van toepassing op gebruikers die zich in Japan, Korea, de
Verenigde Staten of Australië bevinden.
Afhankelijk van waar u zich bevindt, hebt u bepaalde rechten in verband met de persoonlijke
informatie die wij over u bewaren. Sommige van deze rechten gelden alleen in bepaalde
omstandigheden (zoals hieronder verder beschreven). Als u ons verzoekt om deze rechten uit te
oefenen, moeten wij zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen één maand reageren (hoewel dit
in bepaalde omstandigheden met nog eens twee maanden kan worden verlengd). Neem om een of
meerdere van uw rechten uit te oefenen contact met ons via privacy@10chambers.com.
Toegang
U hebt het recht op toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren en om te weten
hoe we die gebruiken en met wie we deze delen. U kunt zien welke persoonlijke informatie u
beschikbaar hebt gesteld als onderdeel van uw account door in te loggen op uw account. Als u denkt
dat we andere persoonlijke gegevens over u hebben, neem dan contact met ons op via
privacy@10chambers.com.

Overdraagbaarheid
U hebt het recht om een kopie te ontvangen van bepaalde persoonlijke informatie die wij over u
verwerken. Daaronder valt alle persoonlijke informatie die wij op basis van uw toestemming
verwerken (bijv. informatie die wordt verzameld om onze nieuwsbrief te verstrekken) of uit hoofde
van onze overeenkomst met u (bijv. accountnaam), zoals hierboven beschreven in het gedeelte “Hoe
we uw persoonsgegevens gebruiken“. U hebt het recht om deze informatie te ontvangen in een
gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om te
verzoeken dat wij die persoonlijke informatie overdragen aan een andere partij, met bepaalde
uitzonderingen. We zullen u hierover meer informatie geven als u een dergelijk verzoek doet.
Als u wilt dat we dergelijke persoonlijke informatie overdragen aan een derde partij, moet u in uw
verzoek die partij vermelden. Houd er rekening mee dat we dit alleen kunnen doen als dit technisch
haalbaar is. Houd er rekening mee dat we u mogelijk geen persoonlijke informatie kunnen verstrekken
als dit een inbreuk zou maken op de rechten van een ander (bijvoorbeeld wanneer het verstrekken
van de persoonlijke informatie die we over u bewaren informatie over een andere persoon of onze
handelsgeheimen of intellectuele eigendom zou onthullen).
Correctie
U hebt het recht om uw persoonlijke informatie die wij bewaren te corrigeren als deze onjuist is. U
kunt zien welke persoonsgegevens wij over u bewaren door in te loggen op uw Game-account. Als u
denkt dat we andere persoonlijke gegevens over u hebben en dat die gegevens onjuist zijn, neem dan
contact met ons op via privacy@10chambers.com.
Wissen
U kunt uw account verwijderen of bepaalde persoonlijke gegevens verwijderen door in te loggen op
uw Game account. Als u denkt dat wij nog andere persoonlijke informatie verwerken waarvan u wilt
dat wij die wissen, neem dan contact met ons op via at privacy@10chambers.com.
Het kan zijn dat we persoonlijke informatie moeten bewaren als wij op grond van de wetgeving over
gegevensbescherming geldige redenen hebben om dit te doen (bijvoorbeeld voor de verdediging van
een rechtsvordering of vrijheid van meningsuiting), maar we zullen het u laten weten als dat het geval
is. Wanneer u ons hebt gevraagd om persoonlijke informatie die op de Game openbaar is gemaakt te
wissen, en er voor dergelijke uitwissing rechtsgronden zijn, zullen we redelijke stappen zetten om
anderen die de persoonlijke informatie weergeven of die een link naar de persoonlijke informatie
bieden, ervan in kennis te stellen dat ook zij deze moeten wissen.
Beperking van verwerking tot alleen opslag
U hebt het recht om van ons te eisen dat we stoppen met het verwerken van de persoonlijke
informatie die we over u bewaren, behalve voor opslagdoeleinden in bepaalde omstandigheden.
Houd er echter rekening mee dat als we stoppen met het verwerken van de persoonlijke informatie,
we die opnieuw kunnen gebruiken als er onder de wetgeving over gegevensbescherming geldige
redenen zijn om dit te doen (bijvoorbeeld voor de verdediging van een rechtsvordering of voor de
bescherming van een ander). Zoals hierboven vermeld, wanneer we ermee akkoord gaan om te
stoppen met het verwerken van de persoonlijke informatie, zullen we proberen om dit ook elke derde
aan wie we de relevante persoonlijke informatie hebben bekendgemaakt te vertellen, zodat zij ook
kunnen stoppen met het verwerken ervan.
Bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke informatie. We
zullen uw verzoek in andere omstandigheden in overweging nemen, zoals hieronder beschreven, als
u contact met ons opneemt via privacy@10chambers.com.
Voor zover de toepasselijke wet- en regelgeving zulks toestaat, kunt u de toestemming die u ons
eerder hebt gegeven voor bepaalde verwerkingsactiviteiten weer intrekken door contact met ons op
te nemen via privacy@10chambers.com. Voor zover er toestemming is vereist om uw persoonlijke
informatie te verwerken kunnen wij, als u niet instemt met de verwerking of als u uw toestemming
intrekt, de verwachte dienst mogelijk niet verlenen.
Mededelingen
We kunnen u van tijd tot tijd mededelingen sturen wanneer we dit nodig vinden (bijvoorbeeld
wanneer we de toegang tot de game tijdelijk opschorten voor onderhoud, of voor berichten over
beveiliging, privacy of administratie). U kunt zich niet afmelden voor deze mededelingen over
diensten, die niet promotioneel van aard zijn.
Reclame
U kunt ervoor kiezen om geen gepersonaliseerde reclame- of marketingpromoties van ons te
ontvangen wanneer u de Game gebruikt door uw keuze aan ons door te geven via
privacy@10chambers.com.
9.

Contact en klachten

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid moeten worden gericht aan
privacy@10chambers.com.
Als u een klacht wilt indienen over hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken, neem dan in
eerste instantie contact met ons op via privacy@10chambers.com Wij doen dan ons best om uw
verzoek zo snel mogelijk af te handelen. Dit doet geen afbreuk aan uw recht om een claim in te
dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in de regio waar u woont of werkt, als u denkt dat
we de wetgeving over gegevensbescherming hebben overtreden.
10.

Wijzigingen

Als we wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid, zullen we het bijgewerkte Privacybeleid hier
plaatsen. Controleer deze pagina regelmatig om te zien of er updates of wijzigingen zijn in dit
Privacybeleid.
11.

Taal

Tenzij de wet anderszins voorschrijft, heeft de Engelse versie voorrang in het geval van een
tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de Engelse versie en de versie in de lokale taal van dit
Privacybeleid.

AANVULLENDE VOORWAARDEN – SPECIFIEK VOOR ENKELE RECHTSGEBIEDEN
De wetgeving van sommige rechtsgebieden bevat aanvullende voorwaarden voor gebruikers van
de game, die in dit artikel worden uiteengezet.
Als u een gebruiker bent die zich bevindt in een van de onderstaande rechtsgebieden, zijn de
onderstaande voorwaarden onder de naam van uw rechtsgebied op u van toepassing, naast de
voorwaarden uiteengezet in ons Privacybeleid hierboven.
Australië
Buitenlandse ontvangers
We nemen redelijke stappen om te kunnen waarborgen dat externe ontvangers van uw persoonlijke
informatie die zich buiten Australië bevinden, uw persoonlijke informatie behandelen op een manier
die in overeenstemming is met de Australische privacywetgeving. U erkent echter dat wij geen
controle hebben over of aansprakelijkheid aanvaarden voor de handelingen en nalatigheden van deze
externe ontvangers.
Toegang
U hebt het recht op toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren en om te weten
hoe we die gebruiken en met wie we deze delen. U kunt zien welke persoonlijke informatie u
beschikbaar hebt gesteld als onderdeel van uw account door in te loggen op uw account. Als u denkt
dat we andere persoonlijke gegevens over u hebben, neem dan contact met ons op via
privacy@10chambers.com.
Correctie
U hebt het recht om uw persoonlijke informatie die wij bewaren te corrigeren als deze onjuist is. U
kunt zien welke persoonsgegevens wij over u bewaren door in te loggen op uw Game-account. Als u
denkt dat we andere persoonlijke gegevens over u hebben en dat die gegevens onjuist zijn, neem
dan contact met ons op via privacy@10chambers.com.
Kinderen
Als je jonger bent dan 18 jaar, dan zorg je ervoor dat je de toestemming hebt van je ouder of wettelijke
voogd om een account te registreren op en gebruik te maken van de game.
Anoniem handelen
Waar mogelijk geven we u de mogelijkheid om u niet te identificeren of een pseudoniem te gebruiken
bij het registreren van een account op of het gebruik van de game. U erkent dat wij, als u ons uw
persoonlijke informatie niet verstrekt, mogelijk niet in staat zijn om u toegang te bieden tot bepaalde
functies of delen van de Game, waaronder integratie met sociale media en aankopen binnen de Game.
Uw rechten
Als u ontevreden bent met onze reactie op uw verzoek om toegang tot of correctie van uw
persoonsgegevens of uw privacyklacht met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact
opnemen met het kantoor van de Australische Information Commissioner (telefoonnummer: +61
1300 363 992 of e-mail: enquiries@oaic.gov.au).

Gegevensoverdrachten
Hoewel we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat externe ontvangers van uw
persoonlijke informatie voldoen aan privacywetten die vergelijkbaar zijn met die van uw rechtsgebied,
erkent u en gaat u ermee akkoord dat we de handelingen van externe ontvangers niet kunnen
controleren en dus niet kunnen garanderen dat ze zullen voldoen aan die privacywetten.
Californië
Dit artikel is van toepassing op inwoners van Californië waarop de California Consumer Privacy Act van
2018 (“CCPA”) van toepassing is.
Verzameling en openbaarmaking van persoonlijke informatie
In de afgelopen 12 maanden hebben we de volgende categorieën persoonlijke informatie van of over
u of uw apparaat verzameld en openbaar gemaakt:
• ID’s, zoals Open ID/gebruikers-ID, IP-adres, apparaat-ID, apparaattoken, telefoonnummer,
postadres, e-mailadres en nickname. Deze informatie wordt rechtstreeks van u en uw
apparaat en van socialemedia-platforms verzameld als u ervoor kiest om u aan te melden via
een socialemedia-account.
• Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten, zoals uw informatie
over uw gebruik van het spel, met inbegrip van niveau, score, datum- en tijdstempels van
handelingen, inlog- en clickstream-gegevens en andere Apparaatinformatie zoals beschreven
in het belangrijkste Privacybeleid. Deze informatie wordt rechtstreeks van u en uw apparaat
verzameld.
• Commerciële informatie over transacties binnen de Game, zoals welke producten werden
gekocht en hoeveel ze kostten. Deze informatie wordt rechtstreeks van u en uw apparaat
verzameld.
• Geolocatiegegevens, zoals uw gebiedslocatie wanneer u uw profiel instelt en ervoor kiest om
deze informatie ten behoeve van de Game te verstrekken. Deze informatie wordt rechtstreeks
van u verzameld.
• Audio- en visuele informatie, zoals foto’s die in de Game worden gedeeld en audioberichten.
Deze informatie wordt rechtstreeks van u en van socialemedia-platforms verzameld als u
ervoor kiest om u aan te melden via een socialemedia-account.
• Overige in subparagraaf (e) van artikel 1798.80 beschreven informatie, met inbegrip van
informatie over uw geslacht, nationaliteit of leeftijd. Deze informatie wordt rechtstreeks van
u verzameld in uw hoedanigheid van onze consument.
We verzamelen uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:
• Om u de Game te leveren, uw account te onderhouden, u klantenservice te bieden, betalingen
te verwerken en audio- en sms-berichten te leveren.
• Om onze diensten te verbeteren, inclusief de functionaliteit van de Game.
• Voor beveiligings- en verificatiedoeleinden, waaronder het voorkomen en detecteren van
frauduleuze activiteiten.
• Om technische problemen en bugs aan te pakken en te verhelpen.
Voor aanvullende informatie over waar elk type persoonlijke informatie voor wordt gebruikt, zie deze
tabel in het hoofdgedeelte van het Privacybeleid.
We maken persoonlijke informatie bekend aan de volgende soorten entiteiten:
• Andere bedrijven binnen onze bedrijfsgroep die uw persoonlijke informatie verwerken om de
Game te exploiteren.

•
•
•

Andere bedrijven die namens ons diensten verlenen ter ondersteuning van de Game en die
contractueel verboden zijn om persoonlijke informatie te bewaren, gebruiken of bekend te
maken voor andere doeleinden dan voor het verlenen van hun diensten aan ons.
Regelgevers, gerechtelijke autoriteiten en rechtshandhavingsinstanties
Entiteiten die al onze of nagenoeg al onze bedrijven verwerven.

In de afgelopen 12 maanden hebben we geen persoonlijke informatie van inwoners van Californië
verkocht in de zin van “verkocht” in de CCPA.
Rechten krachtens de CCPA:
Als u een inwoner van Californië bent, hebt u het recht om:
• erom te verzoeken dat wij u kosteloos de volgende informatie verstrekken over de 12
maanden voorafgaand aan uw verzoek:
o de categorieën van persoonlijke informatie over u die we hebben verzameld;
o de categorieën van bronnen waaruit de persoonsgegevens werden verzameld;
o het doel van het verzamelen van persoonlijke informatie over u;
o de categorieën van derden aan wie wij persoonlijke informatie over u hebben
openbaar gemaakt en de categorieën van persoonlijke informatie die is
bekendgemaakt (indien van toepassing) en het doel van het openbaar maken van de
persoonlijke informatie over u; en
o de specifieke persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld;
• erom te verzoeken dat we persoonlijke informatie die we van u hebben verzameld,
verwijderen, tenzij de CCPA daarop een uitzondering erkent; en
• te zijn gevrijwaard van discriminatie bij het uitoefenen van uw rechten, waaronder het leveren
van een ander niveau of een andere kwaliteit van diensten of het weigeren van goederen of
diensten aan u wanneer u uw rechten uit hoofde van de CCPA uitoefent.
Overeenkomstig de CCPA streven we ernaar om binnen 45 dagen te voldoen aan alle geverifieerde
verzoeken. Indien nodig we zullen verlengingen van 45 dagen voorzien van een verklaring voor de
vertraging.
Hoe u uw rechten kunt uitoefenen
Eerst kunt u inloggen op uw account en uw gegevens vanaf die locatie beheren. Als u een inwoner van
Californië bent waarop de CCPA van toepassing is, kunt u uw rechten, indien van toepassing, met
betrekking tot andere gegevens, ook uitoefenen door contact met ons op te nemen via
privacy@10chambers.com.
Japan
Minimumleeftijd
Als je jonger bent dan 20 jaar, moet je de toestemming van je ouder of wettelijke voogd verkrijgen om
een account te registreren op en gebruik te maken van de game.
Toestemming voor overdracht aan derden
Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met de overdracht van uw persoonlijke informatie aan
derden (indien van toepassing), wat de grensoverschrijdende overdracht van uw informatie kan
inhouden naar elk land waarin wij databases of gelieerde ondernemingen hebben en, in het bijzonder,
naar Zweden.

Verzameling van bijzondere zorgvuldigheid vergende persoonlijke informatie.
Onder de categorieën van persoonlijke informatie die in het gedeelte “Hoe we uw persoonlijke
informatie gebruiken“ worden gespecificeerd, vallen mogelijk “bijzondere zorgvuldigheid vergende
persoonsgegevens” (d.w.z. gevoelige informatie zoals krachtens de toepasselijke wetgeving
gespecificeerd). U stemt in met de verzameling van dergelijke informatie in.
Uw rechten
U kunt ons verzoeken om u op de hoogte te stellen van de doeleinden van het gebruik, het
bekendmaken, het corrigeren, het stopzetten van het gebruik of het verstrekken, en/of het
verwijderen van al uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen, voor zover voorzien door de
Wet op de bescherming van persoonsgegevens van Japan. Als u dergelijke verzoeken wilt indienen,
neem dan contact met ons op via privacy@10chambers.com.
Zuid-Korea
Verstrekking van persoonlijke informatie aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden zoals hieronder beschreven:
Naam
van
de
contactgegevens)

ontvanger

(en

Microsoft Azure PlayFab
(https://privacy.microsoft.com/enus/privacystatement)

Google Analytics
(https://policies.google.com/privacy)

Omnicom Media Groep AB (OMD)
(https://omnicommediagroup.com/privac
y-notice/)

De
soorten
persoonsgegevens die
worden verstrekt

Steam-ID,
Steamgebruikersnaam,
Playfab-ID, stad en land,
IP-adres
(gedeeltelijk
verborgen), gameplaygegevens,
niveaus,
scores, spelstatus, items
Technische informatie,
technische
identificatiemiddelen,
informatie over de mate
van
interactie
en
contactinformatie.

Technische ID’s, locatie,
communicatiegegevens,
metagegevens, cookieID, IP-adres, mobiele
apparaat-ID,
ISP-ID,
apparaattype,
besturingssysteem
en

Doel van gebruik
door ontvanger

Voor
het
aanmaken van
een
account,
verificatie
en
inloggen.
Voor
spelgegevens.
Voor het gericht
voeren
van
marketingcampa
gnes.

Voor
advertenties.

Bewaartermijn
en
gebruik
door
ontvanger
In
overeenstemm
ing met het
privacybeleid
van Microsoft
Azure Playfab.

In
overeenstemm
ing met de
Google
Developerlicentieovereen
komst en het
privacybeleid.
In
overeenstemm
ing met het
privacybeleid
van
de
Omnicom
Media Group

versie, browser en versie,
URL
van
verwijzer,
sitebezoekgegevens
Unity
Analytics
(https://unity3d.com/legal/privacy-policy)

Unity-gebruikers-ID (een
geanonimiseerde
ID),
land en stad, binnen het
spel
verrichte
handelingen,
sessieinformatie,
besturingssysteem,
versies van Unity Player
en Unity-editor, app-ID
van het spel

Unity
Cloud
Diagnostics
(https://unity3d.com/legal/privacy-policy)

Besturingssysteem
en
versie, CPU, informatie
over de grafische kaart,
systeemtaal,
apparaatmodel,
RAM,
versies van Unity Player
en Unity Editor, app-ID
van spel, schermresolutie

Mailchimp
(https://mailchimp.com/legal/privacy/)

E-mailadres, gegevens
over servicegebruik zoals
IP-adres,
besturingssysteem,
browser-ID,
optischezoekergrootte,
systeemen
verbindingsinformatie,
loggegevens
en
gebruiksgegevens,
demografische
informatie,
apparaatinformatie,
locatie en gegevens over
de mate van online
interactie

Hootsuite
(https://www.hootsuite.com/legal/genera
l-data-protection-regulation)

Naam, foto’s, leeftijd,
geslacht, geografische
locatie, meningen,
voorkeuren en
telefoonnummers die
worden verstrekt of
geplaatst door
gebruikers van sociale
media.

AB

Voor
spelgegevens.

Voor
spelgegevens

Voor
het
verstrekken van
nieuwsbrieven

Voor het bepalen
van marketingen
gedragsgegevens
en campagnes

In
overeenstemm
ing met het
privacybeleid
van
Unity
Analytics.

In
overeenstemm
ing met het
privacybeleid
van Unity Cloud
Diagnostics.

In
overeenstemm
ing met het
privacybeleid
van Mailchimp

In
overeenstemm
ing met het
privacybeleid
van Hootsuite

Steam
Data
Suite
(https://steamdatasuite.com/docs/dataprocessing-agreement/)

Pulsar
(https://www.pulsarplatform.com/privacy
-policy/)

IP-adres, verkoopgebruiksgegevens

en

Interesses en inzichten
op
basis
van
gebruikerskenmerken

Voor het bepalen
van
gegevens
over
marketinggedrag
en
gegevens
binnen het spel
Voor het bepalen
van
marketinggegeve
ns

Overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland
We dragen persoonsgegevens als volgt over aan derden in het buitenland:

In
overeenstemm
ing met het
privacybeleid
van Steam Data
Suite
In
overeenstemm
ing met het
privacybeleid
van Pulsar

Ontvanger
(contactgegevens
van
informatiebeheerder
)

Microsoft
PlayFab

Land
waarnaar
uw
persoonsge
gevens
moeten
worden
overgedrag
en

Datum en
methode
van
overdracht

Steambijnaam
en steam-ID

Azure

(https://privacy.micr
osoft.com/enus/privacystatement)

Verenigde
Staten

Van tijd tot
tijd
verzonden

Doeleinden van
gebruik door
ontvangers

Voor
het
aanmaken van
een account,
verificatie en
inloggen.
Voor
spelgegevens.

Van tijd tot
tijd
verzonden

Google Analytics
(https://policies.goog
le.com/privacy)
(Verenigde Staten,
tenzij anders
beschreven in het
privacybeleid van de
dienstverlener)

Soorten van uw
persoonsgegev
ens die moeten
worden
overgedragen

Verenigde
Staten

Gegevens over
de mate van
interactie,
waaronder het
kijkhandelingen
, mate van
activiteit
en
inlogstatus,
worden
aan
Google
overgedragen
voor
het
richten
van
marketingcamp
agnes

Voor
het
gericht voeren
van
marketingcamp
agnes.

Bewaaren
gebruiksperiod
e
voor
ontvanger

In
overeenstemmi
ng met de
voorwaarden
van Microsoft
Azure Playfab

In
overeenstemmi
ng met de
voorwaarden
van
Google
Analytics

Advertentie-ID
Van tijd tot
tijd
verzonden

Omnicom
Media
Groep AB (OMD)
(https://omnicomme
diagroup.com/privac
y-notice/)

Verenigde
Staten

Sitebezoekgege
vens van de
10Chamberswebsite:
cookie-ID, IPadres, mobiele
apparaat-ID,
ISP-ID,
apparaattype,
besturingssyste
em en versie,
browser
en
versie, URL van
verwijzer,
emailadres

Voor
advertenties.

In
overeenstemmi
ng met de
OMDvoorwaarden

Mailchimp
(https://mailchimp.c
om/legal/privacy/)

Verenigde
Staten

Unity Analytics
(https://unity3d.com
/legal/privacy-policy)

Van tijd tot
tijd
verzonden

E-mailadres

Voor
het
verstrekken van
nieuwsbrieven

Van tijd tot
tijd
verzonden

Unitygebruikers-ID
(een
geanonimiseer
de ID), land en
stad,
binnen
het
spel
verrichte
handelingen,
sessieinformatie,
besturingssyste
em, versies van
Unity Player en
Unity-editor,
app-ID van het
spel

Voor
spelgegevens.

Van tijd tot
tijd
verzonden

Besturingssyste
em en versie,
CPU, informatie
over
de
grafische kaart,
systeemtaal,
apparaatmodel
, RAM, versies
van
Unity
Player en Unity
Editor, app-ID
van
spel,
schermresoluti
e

Voor
spelgegevens

Van tijd tot
tijd
verzonden

Naam, foto’s,
leeftijd,
geslacht,
geografische
locatie,
meningen,
voorkeuren en
telefoonnumm
ers die worden
verstrekt
of
geplaatst door
gebruikers van
sociale media.

Voor
het
bepalen
van
marketing- en
gedragsgegeve
ns
en
campagnes

Verenigde
Staten

Unity Cloud
Diagnostics
(https://unity3d.com
/legal/privacy-policy)
Verenigde
Staten

Hootsuite
(https://www.hootsu
ite.com/legal/general
-data-protectionregulation)

Canada

In
overeenstemmi
ng met de
voorwaarden
van Mailchimp
In
overeenstemmi
ng met de
voorwaarden
van
Unity
Analytics

In
overeenstemmi
ng met de
voorwaarden
van Unity Cloud
Diagnostics

In
overeenstemmi
ng met de
voorwaarden
van Hootsuite

Steam Data Suite
(https://steamdatasu
ite.com/docs/dataprocessingagreement/)

Pulsar
(https://www.pulsar
platform.com/privac
y-policy/)

Van tijd tot
tijd
verzonden

IP-adres,
verkoopen
gebruiksgegeve
ns

Voor
het
bepalen
van
gegevens over
marketinggedr
ag en gegevens
binnen het spel

Van tijd tot
tijd
verzonden

Interesses en
inzichten
op
basis
van
gebruikersken
merken

Voor
het
bepalen
van
marketinggege
vens

Nederland

Verenigde
Staten

In
overeenstemmi
ng met de
voorwaarden
van de Steam
Data Suite

In
overeenstemmi
ng met de
voorwaarden
van Pulsar

Gegevensvernietiging
Persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de bewaartermijnen voor gegevens
zoals beschreven in het gedeelte “Gegevensbewaring”. Met uitzondering van de hieronder
uiteengezette persoonsgegevens, worden persoonsgegevens, die het doel waarvoor ze werden
verzameld of gebruikt hebben vervuld, en die de termijn hebben bereikt waarin persoonsgegevens in
bezit mogen zijn, op onomkeerbare wijze vernietigd. Persoonsgegevens die zijn opgeslagen in
elektronische bestanden worden op een onomkeerbare manier veilig verwijderd door middel van
technische methoden, en gedrukte informatie wordt vernietigd door dergelijke informatie te
versnipperen of te verbranden.
De persoonsgegevens die in het gedeelte “Gegevensbewaring” worden vermeld, moeten volgens de
volgende wetten worden bewaard:
Wet op
Consumentenbescherming in
elektronische handel, enz.

Artikel 6 van de Wet op
Consumentenbescherming in
elektronische handel

Bij een elektronische handel of een
verkoop door postorderbedrijven:
•
•
•

•

Wet bescherming van
communicatiegeheimen

Artikel 41 van het Besluit van de
Wet, artikel 15-2 van de Wet
bescherming van
communicatiegeheimen

•
•

Documenten met betrekking tot
etikettering en reclame (6
maanden)
Documenten met betrekking tot
de uitvoering of intrekking van
een contract (5 jaar)
Documenten met betrekking tot
de betaling van een prijs en de
levering van goederen en
diensten (5 jaar)
Documenten met betrekking tot
klantenservice of
geschillenbeslechting (3 jaar)
Logbestanden, IP-adres (3
maanden)
De datum van telecommunicatie
door gebruikers, het tijdstip
waarop de telecommunicatie

begint en eindigt, de
gebruiksfrequentie (12 maanden)

Uw rechten
U kunt rechten uitoefenen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens door toegang
te vragen tot uw persoonsgegevens of de correctie, verwijdering of opschorting van de verwerking
van uw persoonsgegevens enz. overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zoals de Wet bescherming
persoonsgegevens (Personal Information Protection Act, “PIPA”).
U kunt deze rechten ook uitoefenen via uw wettelijke voogd of iemand die door u gemachtigd is om
het recht uit te oefenen. In dat geval moet u ons echter een volmacht voorleggen overeenkomstig de
handhavingsvoorschriften van de PIPA.
Op uw verzoek zullen we zonder vertraging de nodige maatregelen nemen in overeenstemming met
de toepasselijke wetgeving zoals de PIPA.
U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken of een opschorting van de verwerking van
persoonsgegevens eisen.
Aanvullend gebruik en verstrekking van persoonsgegevens
Overeenkomstig de PIPA mogen wij persoonlijke informatie gebruiken of verstrekken binnen de gren
zen van wat redelijkerwijs in verband kan worden gebracht met het oorspronkelijke doel van de verz
ameling, rekening houdend met de vraag of er nadelen zijn berokkend aan de betrokkenen en of de
nodige maatregelen zijn genomen ter beveiliging, zoals encryptie, enz. We zullen met de nodige zorg
vuldigheid bepalen of we persoonsgegevens gebruiken of verstrekken met inachtneming van algeme
ne omstandigheden, waaronder relevante wet- en regelgeving zoals de PIPA, doel van het gebruik of
het verstrekken van persoonsgegevens, hoe persoonsgegevens zullen worden gebruikt of verstrekt,
de persoonsgegevens die gebruikt of verstrekt moeten worden, zaken waaraan betrokkenen toeste
mming hebben gegeven of die zijn gemeld/openbaar gemaakt aan betrokkenen, impact op betrokke
nen met betrekking tot het gebruik of de bepaling, en maatregelen genomen om de informatie van d
e betrokkene te beschermen. Specifieke overwegingen zijn als volgt:
•
•

•
•

of het/de aanvullende gebruik/voorziening verband houdt met het initiële doel van de
verzameling;
of het/de aanvullende gebruik/voorziening te verwachten was in het licht van de
omstandigheden waaronder persoonsgegevens werden verzameld en de praktijken met
betrekking tot de verwerking;
of het/de aanvullende gebruik/voorziening op oneerlijke wijze inbreuk maakt op de
belangen van de betrokkene; en
of de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen zoals pseudonimisering of versleuteling zijn
genomen.

