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Verheijen
Consultancy
(hierna
aangeduid
als
‘wij’/’we’/’ons’/’onze’) respecteert de privacy van alle bezoekers
en gebruikers van deze website. Wij achten de zorgvuldige
omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij zullen uw
persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU)
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016).
Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons verschaft,
zoals bij:
-

Het als toernooiorganisator registreren en aanmelden op
deze website;
Het gebruik van de functionaliteiten van deze website,
zoals het opzetten en beheren van toernooien en onze
bijbehorende dienstverlening;
Het inschrijven voor en de ontvangst van nieuwsbrieven;
Het (nu of in de toekomst) schrijven en openbaren van
reviews op deze website;
Het per e-mail met ons contact opnemen, bijvoorbeeld
voor vragen of problemen.

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden uitsluitend
verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven
en verder zoals beschreven in dit privacy statement.
Indien u zich op deze website registreert, dient u bepaalde
persoonsgegevens op te geven om de registratie door ons te
kunnen laten verwerken. Het betreft hier uw loginnaam en emailadres, alsook uw betaalgegevens in geval u ervoor hebt
gekozen om gebruik te maken van de betaalde functionaliteiten
van deze website. De door u bij de registratie opgegeven
persoonsgegevens worden door ons verwerkt om uw registratie
in behandeling te kunnen nemen, om u te kunnen identificeren
en - als uw registratie is goedgekeurd - u toernooien te kunnen
laten opzetten en beheren.
Geregistreerde gebruikers kunnen middels hun account onder
meer team-, spelers- en arbiternamen uploaden bij het
aanmaken van toernooien. Deze toernooi-informatie wordt
gedeeld met bezoekers van deze website die naar die informatie
zoeken. Ook is het mogelijk dat de toernooi-informatie, in
opdracht van de geregistreerde gebruiker, wordt geopenbaard
via een website van de geregistreerde gebruiker of een derde.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze van verwerking van
persoonsgegevens op websites van de geregistreerde gebruiker
of derden waarmee toernooi-informatie wordt geopenbaard.
Dergelijke websites worden immers niet door ons geëxploiteerd.
Indien u zich uitdrukkelijk voor de ontvangst van nieuwbrieven
hebt aangemeld, zullen wij de in het kader daarvan door u
opgegeven persoonsgegevens uitsluitend verwerken om u de
gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor
de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de
daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

Indien u nu of in de toekomst een review op de website schrijft,
worden de in dat kader door u verstrekte persoonsgegevens
uitsluitend gebruikt om de review op de website te kunnen
openbaren.
Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de
wet toegestaan op grond dat u daarvoor impliciete of expliciete
toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de
verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen
u en ons gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het
sluiten van zodanige overeenkomst.
In het kader van de uitvoering van een tussen u en ons gesloten
overeenkomst, kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens
worden gedeeld met derden die bij de uitvoering van de
betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals een online
betaalprovider die voor de afwikkeling van uw eventuele betaling
op deze website zorgdraagt.
Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover
dit op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel
noodzakelijk is, alsook op de zogenoemde rechtsgrond
‘gerechtvaardigde belangen’. Onder gerechtvaardigde belangen
worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot)
onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen ons of
derden. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen
begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede
begrepen) van uw persoonsgegevens door onze hostingprovider,
om deze website en onze e-mailvoorzieningen te kunnen
exploiteren, de (toekomstige) exploitant van de door ons
gebruikte reviewsoftware voor het kunnen openbaren van uw
review en het delen van uw persoonsgegevens met een
accountantskantoor om onze de administratie en boekhouding te
kunnen verzorgen, dit laatste indien u van de betaalde
functionaliteiten van deze website gebruik maakt.
Wanneer u deze website bezoekt verzamelen wij uw
locatiegegevens zodat wij voor onszelf kunnen rapporteren
vanuit welk land deze website wordt bezocht en/of toernooiinformatie bekeken wordt. Zo kunnen wij per land zien in welke
mate deze website daar wordt bezocht en gebruikt. Bij het
verzamen van locatiegegevens verwerken wij IP-adressen in
anonieme vorm zodat specifieke locatiegegevens niet specifiek
naar uw persoon te herleiden is.
Wij zullen uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De
personen die onder onze verantwoordelijkheid vallen, evenals
door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor
zover wij de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan
een derde partij, zullen wij de noodzakelijke stappen
ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens
voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien
en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een
verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te
zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en
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organisatorische maatregelen treffen als wij,
persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

zodat

uw

door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een
mens, bijvoorbeeld één van onze medewerkers, tussen zit.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage, wissing en
rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van
de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen
de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij
verwerken, in een computerbestand naar u of een door u
genoemde organisatie te sturen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Deze website gebruikt alleen technische, functionele en
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor
de technische werking van deze website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat deze website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen
wij hiermee deze website optimaliseren. U kunt het plaatsen van
cookies uitschakelen door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op
de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht
deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan
de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de
toestemming vóór de intrekking daarvan.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland
woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit
aldaar. Voor Nederland geldt dat dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens sturen naar info@mytournament.info.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen
wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen verstrekt
door websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze
toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij
raden ouders/voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat
kinderen persoonsgegevens aan ons verstrekken zonder
toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verkregen van een minderjarige, neem dan
contact met ons op via info@mytournament.info.
Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben
voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen

Bewaren en beveiligen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door ons slechts bewaard voor zolang
dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen,
noodzakelijk is. Indien een geregistreerde gebruiker zijn account
op deze website verwijdert, verwijderen wij zo spoedig mogelijk
alle daaronder opgeslagen toernooi-informatie, inclusief daarin
vervatte persoonsgegevens. Wij leggen passende technische en
organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens
te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen,
rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten
van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet
op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen
persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er
mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te
voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via info@mytournament.info.
Contact
Voor vragen over dit privacy statement of vragen of klachten over
de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u
contact met ons opnemen. Wij helpen u graag indien u vragen of
klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens
door ons of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of
verwijderen.

Verheijen Consultancy
Cauwelaerseweg 12-B
4858RH Ulvenhout AC
Functionaris Gegevensbescherming: Wijnand Welten
E-mailadres: info@mytournament.info

