PRIVACYBELEID
Je kunt onze website op verschillende manieren gebruiken: om informatie te zoeken, om je in te
schrijven voor een toernooi, of om ons contactformulier te gebruiken.
In ons Privacybeleid wordt uitgelegd:
•
•

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen.
Hoe we die gegevens gebruiken.

GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN
We verzamelen gegevens om betere services te kunnen leveren aan al onze gebruikers, en om
doelgerichter in te kunnen spelen op de problemen die er spelen.
We verzamelen gegevens op twee manieren:
•

•

Gegevens die je aan ons levert door deel te nemen aan onze toernooien. Voor het
deelnemen aan onze toernooien moet je je registreren met jouw gegevens. Wanneer je dit
doet, vragen we je om persoonlijke gegevens, zoals je naam, woonplaats, geslacht, emailadres of telefoonnummer.
Gegevens die we ontvangen door het invullen van ons contactformulier. We kunnen
gegevens van je verzamelen wanneer je ons contactformulier invult. De gegevens die je daar
invult gebruiken we om constant nieuwe ideeën en inzichten op te doen om onze diensten te
verbeteren.

HOE WE GEGEVENS GEBRUIKEN DIE WE VERZAMELEN
We gebruiken de gegevens die we uit al onze diensten verzamelen om de diensten te leveren, te
onderhouden, te beveiligen en te verbeteren, om nieuwe services te ontwikkelen en om WePlay
Esports B.V. en onze gebruikers te beschermen.
Wanneer je contact opneemt met WePlay Esports B.V., kunnen we je berichten vastleggen om te
helpen bij het oplossen van problemen die je ondervindt. We kunnen je e-mailadres gebruiken om je
te informeren over onze services, bijvoorbeeld om je op de hoogte te stellen van aankomende
wijzigingen of verbeteringen.
We vragen je om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die in dit
Privacybeleid worden beschreven.

GEGEVENS DIE WE DELEN
We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten WePlay Esports
B.V. behalve in een van de volgende omstandigheden:

MET UW TOESTEMMING
We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten WePlay Esports B.V.
wanneer je ons toestemming hebt gegeven dit te doen. We delen geen gevoelige gegevens welke
betrekking heeft op vertrouwelijke medische gegevens, ras of etnische afkomst, politieke of religieuze
overtuiging of seksualiteit.
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OM JURIDISCHE REDENEN
We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten WePlay Esports B.V.
als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de
gegevens redelijkerwijs nodig is om:
•
•
•
•

Te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of
verzoeken van overheidsinstanties.
De van toepassing zijnde Servicevoorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van
mogelijke schendingen.
Fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins
aan te pakken.
De rechten, eigendom of veiligheid van Google, onze gebruikers of het publiek te
beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

We kunnen verzamelde niet persoonlijke gegevens (gegevens over gebruikers die zodanig worden
opgeslagen dat deze gegevens niet meer naar een individueel herkenbare gebruiker verwijzen)
openbaar maken en met onze partners delen, zoals sponsoren, adverteerders of aangesloten sites.
We kunnen gegevens bijvoorbeeld openbaar delen om trends met betrekking tot het algemene
gebruik van onze diensten te laten zien.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS
We werken er hard aan WePlay Esports B.V. en onze gebruikers te beschermen tegen
ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van
gegevens die in ons bezit zijn.

TOEPASSING
Ons Privacybeleid is van toepassing op alle diensten die worden geleverd door WePlay Esports B.V.
en zijn handelsnamen, zoals FIFA Tournament, maar niet op services met een afzonderlijk
privacybeleid waarin dit Privacybeleid niet is opgenomen.
Privacybeleid dekt niet het gegevensbeleid van andere bedrijven en organisaties die adverteren in
onze services en die cookies, pixeltags en andere technologieën kunnen gebruiken om relevante
advertenties weer te geven en te leveren.

HANDHAVING
We controleren regelmatig of we voldoen aan ons Privacybeleid. Wanneer we formele schriftelijke
klachten ontvangen, zullen we contact opnemen met de persoon die de klacht heeft ingediend om
vervolgacties te bespreken.

WIJZIGINGEN
Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken jouw rechten onder dit
Privacybeleid niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het
Privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor
een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde services, kennisgevingen via e-mail over
de wijzigingen van het Privacybeleid). We bewaren ook eerdere versies van dit Privacybeleid in een
archief dat je kunt raadplegen.
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