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Privacy Statement VOF Empowerment by Playing   

14 juli  2021 

Dit is  het pr ivacy statement van VOF Empowerment by P lay ing , hierna: EbP.     EbP is  

ingeschreven bi j  de Kamer van Koophandel onder nummer  58946349 en is  gevest igd op 

Churchi l lweg 91, 6707 JD Wageningen . In d it document wordt u itge legd hoe EbP omgaat 

met het verwerken van uw persoonsgegevens. B i j  de verwerking van uw 

persoonsgegevens betracht EbP de grootst moge l i jke zorgvuld ighe id.  

 

Verkrijging persoonsgegevens 

Indien u gebru ik maakt van de diensten van EbP, verstrekt u ze l f  een aantal  

persoonsgegevens aan EbP, of  worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader 

van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan a l le gegevens die 

betrekking hebben op geïdenti f iceerde of  ident i f iceerbare natuur l i jke persoon.  

 

Categorieën persoonsgegevens   

EbP verwerkt de volgende categor ieën van persoonsgegevens:  

•  Contact- en NAW-gegevens  

•  Bedr i j fsgegevens  

•  Financië le gegevens  

•  Over ige door u zel f  verstrekte persoonsgegevens.  

 

Doel van de verwerking  

De persoonsgegevens die door EbP verwerkt worden, hebben ten doel om:  

•  Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten 

en de ui tvoer ing daarvan.  

•  Het u i tvoeren van haar d iensten .  

•  Verbeteren van de dienstver len ing .  

•  Het verr ichten van betal ingen.  

•  Nakomen van wette l i jke  verpl icht ingen.  

•  Het doen van market ing en communicat ie u it ingen .  

•  Verbeteren van de webs ite door middel van het ana lyseren van bezoekersgedrag 

op de website .  

•  Het versturen van nieuwsbr ieven .  

•  Gegevensuitw isse l ing met derden ten behoeve van de u itvoer ing van de 

dienstver lening.  

 

Grondslag verwerking  

Het verwerken van persoonsgegevens is  s lechts  mogel i jk op grond van de hiernavolgende  

grondslagen: ( i ) wette l i jke verpl icht ing, ( i i )  ui tvoer ing overeenkomst, ( i i i )  verkregen 

(u itdrukkel i jke) toestemming van de betrokkenen, en ( iv) gerechtvaardigd belang. B i j  het 

ver lenen van de diensten van EbP worden persoonsgegevens verwerk t. EbP verwerkt 

ui ts lu itend gegevens die  EbP noodzake l i jk acht voor (het verbeteren van) de 

d ienstver lening en gaat zorgvuld ig om met de (persoons)gegevens die z i j  over u en uw 

gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondsl ag voor het verwerken van deze 

gegevens is  de overeenkomst d ie u met EbP bent aangegaan. Ook kunnen er 

persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website 

https://empowermentbyplaying.nl  ind ien u h iervoor  toestemming hebt gegeven.  

 

  

https://empowermentbyplaying.nl/
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Noodzaak verwerking  

De verwerking van uw persoonsgegevens is  noodzakel i jk om de dienstver len ing u i t te 

kunnen voeren. De diensten d ie EbP b iedt , kunnen zonder het verwerken van uw 

persoonsgegevens niet vol ledig ui tg evoerd worden. Indien voor speci f ieke doele inden met 

betrekking to t de persoonsgegevens uw expl ic ie te toestemming is vere ist,  d ient u 

hiervoor separaat toestemming te geven.  

 

Geautomatiseerde besluitvorming  

Er is  geen sprake van geautomatiseerde beslu itvorm ing.  

 

Bewaartermijn  

De door EbP verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet - en 

regelgeving. Ind ien een langere bewaartermijn noodzakel i jk is  op grond van wet - of  

regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard co nform deze eisen. Al le 

(verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan str ik t noodzakel i jk.  

 

Verwerking door derden  

EbP deel t persoonsgegevens s lechts met derden indien di t str ikt noodzakel i jk is  voor de 

ui tvoer ing van een overeenkomst en om te voldoen aan re levante wet - en regelgeving. Er  

worden geen persoonsgegevens verkocht. Op EbP kan een wette l i jke verpl icht ing rusten 

om persoonsgegevens met derden te delen. Ind ien met derden persoonsgegevens worden 

gedeeld, worden h iervoor verwerkersovereenkomsten ges loten. De derden waarmee 

persoonsgegevens gedeeld worden zi jn:  

•  De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoer ing van een overeenkomst. De 

categor ieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zi jn contact - en NAW-

gegevens en f inanc ië le gegevens.  

•  Softwareleveranc iers , ten behoeve van de u itvoer ing van de overeenkomst. De 

categor ieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zi jn de locat iegegevens en 

contact- en NAW-gegevens.  

•  Websitebeheerder, ten behoeve van de ui tvo er ing van de overeenkomst.  De 

categor ieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zi jn de locat iegegevens en 

contact- en NAW-gegevens.  

 

Beveil iging van  Persoonsgegevens   

EbP neemt het beschermen van uw persoonsgegevens ser ieus en neemt dienaangaande, 

rekening houdend met de stand van de techniek, u itvoer ingskosten, a lsook met de aard, 

omvang, context en de verwerkingsdoele inden en de qua waarschi jn l i jkheid en ernst  

ui teenlopende r is ico ’s voor de rechten en vr i jheden van personen, passende technische en 

organisator ische maatregelen om een op het r is ico afgestemd bevei l ig ingsniveau te 

waarborgen.  

 

Disclaimer  

Door het gebruiken van de website stemt u in met de d isc laime r. EbP behoudt z ich het 

recht voor te al len t i jde  de inhoud van haar website en/of  deze disc la imer te wijz igen 

zonder haar k lanten en/of  gebruikers van de website over deze wijz ig ing te informeren. 

De inhoud van de website is  met de grootst mogel i jke zorgvuld ighe id samengeste ld, maar 

kan desondanks mogel i jke onjuis theden bevatten of  onvol ledig z i jn. EbP aanvaardt op 

geen enkele w ijze enig aansprake l i jkhe id voor schade die is  onts taan door, of  voortv loei t 

ui t  het gebruik van de website . Het gebruiken van deze websi te komt geheel voor e igen 

rekening en r is ico van een gebruiker van de website . Aan de inhoud van de website 

kunnen geen rechten ontleend worden. Al le teksten op de website z i jn auteursrechtel i jk  

beschermd en eigendom van EbP voor zover deze niet aan derden toebehoren.  
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Cookieverklaring  

EbP maakt gebru ik van technische en funct ione le cookies om de website te optimal iseren. 

Cookies z i jn k le ine tekstbestanden die door het bezoek aan een webs ite word en 

meegestuurd om gebruikerservar ingen van bezoekers ef f ic iënter te maken. EbP mag, 

volgens de wet, cookies  op uw apparaat opslaan als deze cookies str ikt noodzakel i jk z i jn 

om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is  uw to estemming nod ig. 

Wij  raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvr iendel i jkheid van 

de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogel i jkhe id. De cookies d ie 

EbP gebruik t z i jn funct ionele cookies: deze cookies  zorgen ervoor dat de website naar 

behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevo lgen voor de persoonl i jke levenssfeer 

zodat er  geen toestemming gevraagd en ver leend hoeft te worden. Met deze cookies 

wordt b i jvoorbeeld uw browser inste l l ingen opgeslagen zodat  onze websi te het beste 

bekeken kan worden, of  dat de website bereikbaar b l i j f t  ( load -ba lancing) maar ook 

cookies d ie ervoor zorgen dat er  geen andere cookies mogen worden geplaats t (no -

fo l low). Op de website van EbP worden tevens cookies van Google geplaats t ten behoeve 

van Google Analyt ics . Di t houdt in dat EbP informat ie n iet kan koppelen aan een 

natuur l i jk  persoon. Wij  houden geen informat ie b i j  van hetgeen u op internet doet. 

Google Analy t ics is  mogel i jk EbP verpl icht op grond van geldende wet - en regelgeving 

inzage te geven in deze gegevens. Indien u h ierover vragen heeft kunt u contact opnemen 

via de website .  

 

Gebruik social  media  

EbP maakt gebru ik van cookies van derde part i jen om de website te opt imal iseren. 

Sommige cookies worden geplaats t door d ienste n van derden die op de website worden 

weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analy t ics en social  med ia (L inkedIn, 

Facebook). Op het gebruik van cookies van andere bedr i jven (derden) is  het pr ivacy - en 

cookiebele id van het betref fende bedr i j f  van toep assing. Wanneer u op de website de 

socia l  media button aankl ikt ,  wordt een soc ia l  media cookie geplaatst . Hierdoor kan de 

socia l  media par t i j  uw IP-adres herkennen zodra u een ar t ike l  van de website dee lt .  Voor 

de cookies van socia l  media part i jen en de da ta en/of  persoonsgegevens die z i j  hiermee 

verzamelen, verwi jst EbP u naar de pr ivacy- en cookieverk lar ingen van deze part i jen.  

 

Browserinstell ingen  

Als u n iet w i l t  dat websi tes cookies p laatsen op uw apparaat waarmee u de website 

bekijkt , kunt u uw browser instel l ingen aanpassen. Voordat een cookie geplaats t wordt, 

kr i jgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat 

nie t, kan dat b i jvoorbeeld tot gevolg hebben dat  de website minder goed werkt. U kunt de 

inste l l ingen van uw browser aanpassen zodat uw browser al le cookies en ook de cookies 

van derde(n) weiger t. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de 

inste l l ingen van uw browser aanpassen v ia voorkeuren en vervolgens kunt u de pr ivacy 

inste l l ingen aanpassen.  

Deze pr ivacyverklar ing is  nie t van toepassing op websites van derden d ie door middel van 

l inks met deze webs ite z i jn verbonden. Wij  kunnen n iet garanderen dat deze derden op 

een betrouwbare of  vei l ige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wi j  raden u aan de 

pr ivacyverklar ing van deze websites te lezen a lvorens van deze websites gebruik te 

maken.  

 

Recht van betrokkenen  

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:  

1. Recht op inzage; Als betrokkene heeft u het recht om ui ts lui tse l  te kr i jgen over  het al  

dan n iet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geva l is ,  om inzage te 

verkr i jgen met betrekk ing tot de verwerking daarvan.  

2. Recht op rect i f icat ie;  U heeft het recht om rect i f icat ie en aanvul l ing van onjuis te 

gegevens te verkr i jgen .  

3. Recht op gegevenswiss ing; Zonder onredel i jke vertraging dient een betrokkene wiss ing 

van hem betref fende persoonsgegevens te verkr i jgen.  
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4. Recht op beperking van de verwerking; Als betrokkene heeft u het recht op beperking 

van de verwerking van uw pe rsoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met EbP.  

5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens; Een betrokkene heeft het  recht om de hem 

betref fende persoonsgegevens die h i j  verstrekt  heeft aan EbP, in een gestructureerde, 

gangbare en leesbare vorm te verkr i jgen, en deze gegevens tevens aan EbP over te 

dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordel i jke aan wie z e 

verstrekt waren.  

6. Recht van bezwaar; De betrokkene heeft te al len t i jde het recht om vanwege met z i jn 

speci f ieke s i tuatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van 

hem betref fende persoonsgegevens met inbegr ip van prof i ler ing op  basis van die 

bepal ingen. EbP staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzi j  er  sprake is  van 

dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de 

belangen, vr i jheden en rechten van betrokkene die verband houd en met de uitoefening 

van, ins te l l ing of  onderbouwing van een rechtsvorder ing.  

 

Klacht  

Indien u een k lacht heef t over de wijze waarop EbP met uw persoonsgegevens omgaat, of  

een van bovengenoemde rechten wenst ui t te oefenen, kunt u contact opn emen via de 

website . Om er zeker van te z i jn dat u een recht  wenst u it te oefenen verzoekt EbP u om 

een kopie van uw identi te i tsbewi js mee te s turen. U kunt hierb i j  uw pasfoto en MRZ 

(strook met nummers onderaan) zwart maken ter  bescherming van uw pr ivacy. EbP za l  zo 

spoedig mogel i jk , doch ui ter l i jk  b innen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u 

een k lacht ind ienen bi j  de Autor i te i t  Persoonsgegevens. Di t is  de bevoegde 

handhav ings instant ie . U kunt hiervoor contact opnemen via deze l ink: 

https://autor i te itpersoonsgegevens.n l/nl /contact -met-de-autor i te i tpersoonsgegevens/t ip -

ons.  

 

Wijzigingen Privacy Statement  

EbP kan te a l len t i jde de pr ivacyverklar ing aanpassen. Op de we bsite s taat de meest 

recente vers ie gepub l iceerd. Houd daarom a lt i jd  de website in de gaten voor de meest 

recente vers ie . Als het nieuwe pr ivacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij  

reeds verzamelde gegevens met betrekking to t u verwerken, dan  brengen wij  u per e-mai l  

daarvan op de hoogte.  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

