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De Stichting Events KNVB is een verwerkingsverantwoordelijke en neemt in die hoedanigheid
uw privacy serieus en begrijpt hoe belangrijk het is uw persoonsgegevens en de overige
informatie die over u wordt opgeslagen, vertrouwelijk te houden.
We streven ernaar om bij al onze activiteiten overeenkomstig de geldende wetgeving inzake
gegevensbescherming de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw
persoonsgegevens te bewaken en uw privacy te respecteren.
De verbintenissen die zijn opgenomen in dit privacybeleid (het “Privacybeleid”) voldoen aan
onze waarden en operationele en gedragsbeginselen, en zijn vastgesteld overeenkomstig de
toepasselijke Zwitserse en Europese wetgeving.
Dit Privacybeleid is opgesteld in het Engels en is vertaald naar het Nederlands. In geval van
tegenstrijdigheden tussen de Engelse tekst en de vertaling, prevaleert de Engelse tekst en bij
twijfel over de interpretatie wordt te allen tijde uitgegaan van de Engelse tekst.
Datum van publicatie van de meest recente versie van dit Privacybeleid: januari 2021.
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WAT ONDER DIT PRIVACYBELEID VALT

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door ons
wanneer u een website, app of dienst van de Stichting Events KNVB bezoekt en gebruikt, die
gekoppeld is aan dit Privacybeleid. Daarbij gaat het om gegevens die u persoonlijk identificeren,
zoals uw naam, locatie, foto en contactgegevens, of gegevens die kunnen worden gekoppeld aan
dergelijke informatie om u direct of indirect te identificeren. Dergelijke websites, apps,
socialemediaprofielen en -pagina's, en diensten worden in dit Privacybeleid gezamenlijk de
“Platforms” genoemd.

Nota bene: Dit document wordt uitsluitend geboden voor informatieve doeleinden en bevat geen juridisch advies. Win met
betrekking tot uw specifieke situatie altijd het advies in van een juridisch adviseur om te zorgen dat alles in overeenstemming is de
geldende wet- en regelgeving.

Dit Privacybeleid heeft ook betrekking op de verzameling en verwerking door ons van alle
persoonsgegevens die onze bedrijfspartners met ons delen.
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DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens met betrekking tot uw gebruik van en interactie
met onze platforms teneinde u een dienst te bieden, antwoord te geven op vragen, of informatie
en documenten met betrekking tot voetbal te publiceren en te delen. Onder persoonsgegevens
verstaan we alle gegevens die direct of indirect naar u als individueel persoon kunnen worden
gekoppeld. De soorten persoonsgegevens die we kunnen verzamelen of verwerken, variëren per
platform, maar kunnen als volgt worden opgesomd:
Door ons verzamelde persoonsgegevens:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
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identiteitsgegevens, met inbegrip van voornaam, meisjesnaam, achternaam,
gebruikersnaam of vergelijkbare ID's, portret, beeltenis, stem(geluid), huwelijkse staat,
titel, geboortedatum, geslacht en ID-nummer;
contactgegevens, met inbegrip van factuuradres, leveringsadres, e-mailadres en
telefoonnummers;
financiële gegevens, met inbegrip van bankrekeningnummer en betalingskaartdetails;
transactiegegevens, met inbegrip van gegevens over betalingen aan en van u en
overige gegevens van producten en diensten die u van ons hebt aangekocht;
technische gegevens, met inbegrip van IP-adres (Internetprotocol), uw inloggegevens,
browsertype en -versie, instellingen voor tijdzone en locatie, browserplug-intypes en versies, besturingssysteem en -platform en overige technologische gegevens van de
apparaten die u gebruikt voor toegang tot deze website;
profielgegevens, met inbegrip van uw gebruikersnaam en wachtwoord, door u gedane
aankopen en orders, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes;
gebruiksgegevens, met inbegrip van informatie over hoe u de platforms gebruikt;
marketing- en communicatiegegevens, met inbegrip van uw voorkeuren ten aanzien
van de ontvangst van marketing van ons en derden, en uw communicatievoorkeuren;
cookie- en apparaatgegevens, welke nader worden gespecificeerd in hoofdstuk 10;
overige gegevens, met inbegrip van gegevens die u ons verstrekt, bijvoorbeeld foto's
en inzendingen voor competities.

HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op een aantal manieren, zoals hieronder beschreven.
Gegevens die u ons direct verstrekt:
Wij verzamelen gegevens van u in het geval u:
(i)

een account bij ons aanmaakt (onder andere via een socialemediaprofiel zoals
Facebook of Google+) of inlogt en wijzigingen aanbrengt in uw online account;
(ii) zich aanmeldt voor de ontvangst van marketingcommunicatie van ons;
(iii) producten, diensten of kaartjes bij ons aanschaft;
(iv) deelneemt aan een competitie op onze platforms;
(v) interactie hebt met onze socialemediaprofielen;
(vi) contact met ons opneemt (waaronder per telefoon of via e-mail, post, live chat of
socialemediaberichten).
Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen:

Nota bene: Dit document wordt uitsluitend geboden voor informatieve doeleinden en bevat geen juridisch advies. Win met
betrekking tot uw specifieke situatie altijd het advies in van een juridisch adviseur om te zorgen dat alles in overeenstemming is de
geldende wet- en regelgeving.
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We ontvangen en registreren automatisch niet-gevoelige gegevens op de logbestanden van onze
technische infrastructuur over uw pc wanneer u onze platforms bezoekt, ongeacht of u zich al
dan niet voor een account hebt aangemeld, en browset op onze servers. De gegevens die we
kunnen verzamelen zijn onder meer (maar zonder beperking) uw webbrowsersoftware, uw IPadres, dat uw pc identificeert, onze cookies, de doorverwijzende website en de pagina die u hebt
aangevraagd. Ook kunnen we gegevens verzamelen over uw locatie en uw online activiteit op
onze platforms. Zie hoofdstuk 10 voor meer details met betrekking tot ons gebruik van cookies.
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HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

De persoonsgegevens die wij van u bewaren, worden op een aantal manieren gebruikt,
afhankelijk van het platform. Wij zullen dit hierna nader verklaren. Ingevolge de wetgeving inzake
gegevensbescherming hebben wij een wettelijke grondslag om uw persoonsgegevens te
verwerken. De wettelijke grondslag waar wij ons op baseren, is aangegeven in onderstaande
kopjes.
Als wij ons baseren op een gerechtvaardigd belang als wettelijke grondslag, dan heeft dit
gerechtvaardigd belang betrekking op het promoten van onze onderneming, het verbeteren van
de diensten die wij aan u leveren en van uw ervaring wanneer u interactie met ons hebt, het
waarborgen van een doelmatig operationeel beheer en doelmatige interne administratie van onze
onderneming, en het uitoefenen van onze rechten.
Naleving van contract
Als u een contract met ons aangaat (bijv. om een kaartje te kopen, een account bij ons te openen,
een product aan te schaffen of mee te doen aan een competitie), moeten wij uw
persoonsgegevens verwerken om het contract na te leven en de diensten te bieden. Als u ons
geen informatie verstrekt, kunnen wij het contract niet naleven en kunnen wij de producten of
diensten niet aan u leveren.
Als wij uw toestemming hebben
Wij vragen u om toestemming voor het versturen van direct-marketingberichten met betrekking
tot de verkoopperioden van kaartjes, evenementen, informatie over toernooien en overige
activiteiten die wij organiseren. U kunt zich hiervoor op ieder moment afmelden, zoals hierna
beschreven in “Uw rechten”. In bepaalde beperkte omstandigheden hoeven wij u niet om
toestemming te vragen voor marketing. Dit zullen wij nader uitleggen in het hoofdstuk
“Gerechtvaardigd belang” hierna.
Als wij er wettelijk toe verplicht zijn
Om ons te beschermen tegen frauduleuze, onbevoegde of illegale activiteiten, of om hier
onderzoek naar te doen, dergelijke activiteiten af te schrikken of hiervan aangifte te doen. Als u
kaartjes wilt kopen, betreft dit onder meer de preventie van creditcardfraude en het behoud van
bepaalde betalingsgegevens om restituties mogelijk te maken en aan de vereisten voor onze
financiële administratie te voldoen.
Ook hebben we een wettelijke plicht ten aanzien van gezondheid en veiligheid en moeten we
zorgen dat personen met een verbod geen evenementen kunnen bijwonen en dat we aan alle
overige vereisten voor integriteit in de sport voldoen. Dit betreft onder meer het verwerken van
persoonsgegevens van u en het overleggen van informatie, indien wettelijk verplicht, aan politie,
overheidsinstanties en overige organen.
Als wij een gerechtvaardigd belang hebben
Nota bene: Dit document wordt uitsluitend geboden voor informatieve doeleinden en bevat geen juridisch advies. Win met
betrekking tot uw specifieke situatie altijd het advies in van een juridisch adviseur om te zorgen dat alles in overeenstemming is de
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Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken indien dit nodig is ten behoeve van een
gerechtvaardigd belang als onderneming. Dit betreft de volgende situaties:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

accountbeheer en -administratie, en correspondentie met betrekking tot producten en
diensten die u van ons ontvangt;
fraudeopsporing en -controles;
om in te gaan op vragen, verzoeken om informatie of klachten die u bij ons indient of die
over u worden ingediend;
Om
u
te
informeren
over
aanstaande
evenementen,
promoties
en
gemeenschapsinitiatieven en om met u hierover te communiceren wanneer u interesse
hiervoor hebt getoond;
om u marketingberichten te sturen indien wij een zakelijke relatie met u hebben (bijv.
wanneer u ons betaalt voor kaartjes om een evenement bij te wonen of wanneer u
artikelen uit onze winkel koopt) en u geen bezwaar hebt gemaakt tegen de ontvangst van
dergelijke berichten;
om contact met u op te nemen over uw opvattingen over en feedback op onze
evenementen en faciliteiten;
ter ondersteuning van onze interne boekhouding;
om u de website te kunnen bieden en de kwaliteit daarvan te onderhouden, en om het
gebruik van onze website te analyseren om deze uiteindelijk nog weer te verbeteren;
ter profilering om te zorgen voor een betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening,
zoals hierna nader uitgelegd;
ter ondersteuning van de preventie of opsporing van misdrijven of vergelijkbare
wanpraktijken;
ter ondersteuning van de identificatie en vervolging van overtreders;
ter controle van de beveiliging van onze evenementen, activiteiten en stadia.

Als wij ons baseren op een gerechtvaardigd belang als grondslag voor de verwerking van
persoonsgegevens, verrichten wij voordat wij verdergaan met de verwerking, eerst een
“afwegingstoets” om te verifiëren dat onze verwerking nodig is en of uw fundamentele recht op
privacy niet zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigd belang. Van deze afwegingstoetsen
houden wij een administratie bij. U hebt het recht om de persoonsgegevens die in dergelijke
afwegingstoetsen zijn opgenomen, op te vragen. Voor meer informatie hierover kunt u contact
met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Ook kunnen we geanonimiseerde gegevens verzamelen die ons kunnen helpen onze diensten
verder te ontwikkelen en kunnen we dergelijke gegevens verstrekken aan derden. Op grond van
deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.
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DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden delen met de volgende
partijen:
•
•

•

met overige groepsmaatschappijen om interne redenen, primair voor zakelijke en
operationele doeleinden overeenkomstig dit Privacybeleid;
met externe partijen die functies voor ons verrichten en die diensten aan ons leveren,
zoals professionele adviseurs, technologieleveranciers en hostingbedrijven;
advertentiebureaus en advertentiebeurzen; analysebedrijven; betalingsproviders; fraudeen kredietbeoordelingsbedrijven. Deze bedrijven zijn gehouden aan vergelijkbare en even
strenge verbintenissen inzake privacy en geheimhouding;
met externe derden die functioneren als onafhankelijke gegevensverantwoordelijke, zoals
voetbalclubs die deelnemen aan onze evenementen en activiteiten, en
ontmoetingsplaatsen die worden gebruikt voor onze evenementen en activiteiten;

Nota bene: Dit document wordt uitsluitend geboden voor informatieve doeleinden en bevat geen juridisch advies. Win met
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4

•
•

•
•

met de politie en landelijke overheidsinstellingen, met name om beveiligings- of
administratieve controles te verrichten met betrekking tot ontmoetingsplaatsen of
evenementen waar u toegang toe hebt gevraagd;
in het geval wij dat geheel naar eigen goeddunken nodig achten, om illegale activiteiten,
verdenkingen van fraude, noodsituaties met een potentiële dreiging voor de lichamelijke
gezondheid van personen, of inbreuk op onze voorwaarden te onderzoeken of te
voorkomen dan wel hiertegen actie te ondernemen, of anderszins vereist door de wet;
ingevolge rechterlijke beschikkingen en bevelschriften;
wanneer u ons uitdrukkelijke toestemming verleend om van tijd tot tijd uw
persoonsgegevens te delen in de loop van uw relatie met ons.

We verkopen en verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden en dragen deze ook niet aan
derden over zonder uw toestemming en om andere redenen dan overeenkomstig het doel
waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld of voor andere wettelijke toegestane
doeleinden.
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OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden over het algemeen opgeslagen binnen de EER, maar kunnen in
beperkte situaties worden overgedragen aan leveranciers die gevestigd zijn in landen buiten de
EER. Indien we uw persoonsgegevens overdragen van binnen de EER naar een land buiten de
EER, zorgen wij voor adequate beveiligingsmaatregelen om een vergelijkbare bescherming van
uw persoonsgegevens te waarborgen als binnen de EER, overeenkomstig de geldende
wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie over hoe wij uw
persoonsgegevens beschermen wanneer die naar buiten de EER worden overgedragen, kunt u
contact met ons opnemen op de onderstaande contactgegevens (en eventueel een kopie van
deze waarborgen aanvragen).
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GEGEVENSBEHOUD EN ARCHIVERING

Door ons verwerkte persoonsgegevens worden enkel zo lang bewaard als nodig is om te voldoen
aan de doeleinden die hierboven in dit Privacybeleid uiteen zijn gezet. Daarbij gaat het doorgaans
(maar niet in alle gevallen) om de tijdsduur die nodig is voor u om onze diensten te gebruiken, en
voor ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze rechten te waarborgen.
Om de duur van de relevante periode van behoud van uw persoonsgegevens te bepalen, houden
wij onder andere rekening met de volgende factoren:
•
•
•
•
•
•
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onze contractuele verplichtingen en rechten met betrekking tot de desbetreffende
persoonsgegevens;
onze verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving om de gegevens voor een
bepaalde tijdsduur te behouden;
de verjaringstermijn op grond van de toepasselijke wetgeving, welke overeenkomt met de
periode gedurende welke contractuele claims kunnen worden ingediend;
onze gerechtvaardigde belangen wanneer wij ook een bijbehorende afwegingstoets
hebben verricht (zie het hoofdstuk “Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken” hiervoor);
(potentiële) geschillen; en
richtsnoeren door relevante gegevensbeschermingsautoriteiten.

UW RECHTEN

Op grond van de wet hebt u een aantal rechten (onder bepaalde voorwaarden) wanneer het gaat
om uw persoonsgegevens. Nadere informatie en advies over uw rechten kunt u opvragen bij uw
nationale gegevensbeschermingsautoriteit.
Nota bene: Dit document wordt uitsluitend geboden voor informatieve doeleinden en bevat geen juridisch advies. Win met
betrekking tot uw specifieke situatie altijd het advies in van een juridisch adviseur om te zorgen dat alles in overeenstemming is de
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Rechten

Wat betekent dit?

Uw recht van bezwaar tegen U hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde
verwerking
vormen van verwerking, waaronder verwerking ten
behoeve van direct marketing (d.w.z. als u wilt dat wij niet
langer contact met u opnemen over potentiële
aanbiedingen of mogelijkheden). U kunt zich
probleemloos afmelden voor nieuwsbrieven en
marketingberichten per e-mail door te klikken of de
koppeling Afmelden, die te vinden is onder aan elke
nieuwsbrief per e-mail die wij u sturen. Ook kunt u zelf de
instellingen en voorkeuren in uw account wijzigen.
Uw recht in kennis te worden U hebt het recht om te worden voorzien van heldere,
gesteld
transparante en eenvoudig begrijpbare informatie over
hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en uw
rechten. Dat is ook de reden waarom wij u de informatie
in dit Privacybeleid bieden.
Uw recht op inzage in uw U hebt het recht toegang te vragen tot uw
persoonsgegevens
persoonsgegevens (voor zover wij die verwerken) en
bepaalde overige informatie (vergelijkbaar met wat
geboden wordt in dit Privacybeleid).
Dit is om u bewust te maken van het feit dat u kunt
controleren dat wij uw persoonsgegevens gebruiken
overeenkomstig
de
wetgeving
inzake
gegevensbescherming.
Uw recht op actualisering en U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten
rectificatie
corrigeren indien deze onnauwkeurig of onvolledig zijn.
U kunt uw persoonsgegevens doorgaans op ieder
moment inzien, corrigeren of bijwerken door in te loggen
op uw account op het platform waar uw account is
aangemaakt. U kunt er echter te allen tijde ook voor kiezen
bij ons een schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen.
Uw recht op wissing

Dit wordt ook wel het “recht op vergetelheid” genoemd.
Simpel gezegd komt het erop neer dat u een verzoek kunt
indienen om uw persoonsgegevens te laten wissen of
verwijderen indien er geen dringende reden voor ons is
om deze te bewaren. Er is geen algeheel recht op wissing;
er zijn wel enkele uitzonderingen.
U kunt uw persoonsgegevens doorgaans op ieder
moment wissen door in te loggen op uw account op het
platform waar dit account is aangemaakt. U kunt er echter
te allen tijde ook voor kiezen bij ons een schriftelijk
verzoek hiertoe in te dienen.

Uw recht om de verwerking te U hebt het recht om nader gebruik van uw
beperken
persoonsgegevens te “blokkeren” of te onderdrukken.
Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen wij nog altijd
Nota bene: Dit document wordt uitsluitend geboden voor informatieve doeleinden en bevat geen juridisch advies. Win met
betrekking tot uw specifieke situatie altijd het advies in van een juridisch adviseur om te zorgen dat alles in overeenstemming is de
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uw persoonsgegevens opslaan, maar zullen wij hier
verder geen gebruik van maken. Wij houden lijsten van
mensen bij die ons hebben verzocht verder gebruik van
hun persoonsgegevens te blokkeren. Zo kunnen wij
waarborgen dat de beperking in de toekomst ook echt
wordt nageleefd.
Uw recht op overdraagbaarheid U hebt het recht uw persoonsgegevens op te vragen en te
van gegevens
hergebruiken voor eigen doeleinden voor meerdere
diensten.
Uw recht om een klacht in te U hebt het recht een klacht in te dienen bij uw nationale
dienen
gegevensbeschermingsautoriteit over de manier waarop
wij uw persoonsgegevens behandelen of verwerken.
Uw recht om toestemming in te Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om iets te
trekken
doen met uw persoonsgegevens, hebt u te allen tijde het
recht deze toestemming weer in te trekken (al betekent dit
zeker niet dat alles wat er tot op dat moment met uw
toestemming is gebeurd met uw persoonsgegevens,
onwettig is geweest). Dit omvat ook uw recht om
toestemming in te trekken voor het gebruik van uw
persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

U kunt al deze rechten uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen (per e-mail dan
wel per reguliere post) op basis van onderstaande contactgegevens. Bedenk wel dat het kan
gebeuren dat wij eerst bewijs van uw identiteit vragen voordat wij op uw verzoek kunnen ingaan.
E-mail betreffende UEFA EURO 2020: euro2020@knvb.nl
E-mail betreffende UEFA Futsal EURO 2022: futsaleuro2022@knvb.nl
Post: Stichting Events KNVB, Woudenbergseweg 56, 3707 HX Zeist
Doorgaans gaan wij op dit soort verzoeken in en bieden wij de informatie gratis. In sommige
gevallen brengen wij echter redelijke kosten in rekening om de administratieve kosten te dekken
van de informatieverstrekking voor:
•
•

ongegronde of buitensporige/herhaaldelijke verzoeken; of
aanvullende kopieën van dezelfde informatie.

We kunnen de informatieverstrekking weigeren, beperken of uitstellen in het geval wij hiertoe het
recht hebben op grond van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming.
Overweeg uw verzoek daarom zorgvuldig voordat u dit indient. Wij zullen zo snel mogelijk
antwoorden. Over het algemeen is dit binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Mochten
wij meer tijd nodig hebben om op uw verzoek in te gaan, dan nemen wij contact met u op om dit
te laten weten.
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GEGEVENSBEVEILIGING

Wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u gebruikmaakt van onze platforms. Daarom bepalen en
implementeren we alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid
van uw persoonsgegevens te waarborgen overeenkomstig de aard van de verwerkte
persoonsgegevens en de omstandigheden van de verwerking. Doel hiervan is onbevoegde
Nota bene: Dit document wordt uitsluitend geboden voor informatieve doeleinden en bevat geen juridisch advies. Win met
betrekking tot uw specifieke situatie altijd het advies in van een juridisch adviseur om te zorgen dat alles in overeenstemming is de
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verwerking of toegang en onbevoegde wijziging of verlies te vermijden (voor zover mogelijk op
grond van de technische mogelijkheden van dat moment), en zo de vertrouwelijkheid, integriteit
en beschikbaarheid van de gegevens te waarborgen.
We maken voor de bescherming van gegevenstransmissies gebruik van de industriestandaard
van SSL-versleuteling. Als u met ons communiceert anders dan via onze platforms (bijv. per email), moet u rekening houden met het feit dat de geheimhouding van het internet onzeker is.
Wanneer u ons gevoelige of vertrouwelijke e-mailberichten of niet-versleutelde informatie
verstuurt, accepteert u zelf het risico van deze onzekerheid en dit mogelijke gebrek aan
vertrouwelijkheid via het internet.
Identiteitsdiefstal en de activiteit die momenteel bekendstaat als “phishing” hebben onze grootste
zorg. Het waarborgen van gegevens om u te helpen beschermen tegen identiteitsdiefstal is voor
ons van groot belang. We zullen u nooit vragen om uw creditcardgegevens, uw account-ID,
inlogwachtwoord of nationale ID-nummers in a een niet-beveiligde en ongevraagde e-mail of in
een telefoongesprek.
10 COOKIES
Cookies zijn tekstbestanden die worden geplaatst op uw pc en die kunnen worden gebruikt voor
het opslaan van uw gegevens. We gebruiken cookies om u te voorzien van inhoud die specifiek
aansluit bij uw interesses en om uw gebruik van onze platforms te volgen. U kunt uw browser
zodanig instellen dat alle of een deel van de browsercookies worden geweigerd of dat u een
waarschuwing ontvangt zodra een website een cookie plaatst of raadpleegt. Bedenk wel dat als
u het gebruik van cookies uitschakelt of cookies weigert, sommige delen van onze platforms
mogelijk ontoegankelijk worden of niet langer naar behoren functioneren. Zie voor meer
informatie over de door ons gebruikte cookies het cookiesbeleid op onze website
https://www.knvb.nl/themas/euro-2020
betreffende
UEFA
EURO
2020
of
https://www.knvb.nl/futsaleuro betreffende UEFA Futsal EURO 2022.
11 PROFILERING
Wij kunnen gebruikmaken van de door u verstrekte persoonsgegevens om een beter inzicht te
krijgen in uw interesses. Zo kunnen we proberen te voorspellen in welke overige producten,
diensten en informatie u het meest geïnteresseerd zou zijn. Dit noemen wij profilering. Hierdoor
kunnen wij onze communicatie en die van onze gerelateerde partijen met u meer toespitsen,
zodat deze relevanter en interessanter voor u is.
Als u niet wilt dat wij hiervan gebruikmaken, kunt u zich hiervoor afmelden op
http://www.networkadvertising.org/choices/, of http://www.aboutads.info/, of (alleen voor
gebruikers in de EU) op http://youronlinechoices.eu/Ook kunt gebruikmaken van uw recht om
tegen het voorgaande bezwaar te maken.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet om geautomatiseerde beslissingen over u te nemen die
mogelijk wettelijke implicaties hebben of anderszins een significant effect op u hebben.
12 PRIVACY VAN KINDEREN
Aan de bescherming van persoonsgegevens van kinderen en jongeren hechten wij specifiek
belang. Onze platforms en de inhoud daarvan zijn niet gericht op kinderen jonger dan dertien (13)
jaar. We achten het raadzaam dat ouders met hun kinderen praten over het gebruik van het
internet en het verstrekken van persoonsgegevens op websites voordat zij minderjarigen tussen
dertien (13) en zestien (16) jaar toestemming geven om zich aan te melden.
Nota bene: Dit document wordt uitsluitend geboden voor informatieve doeleinden en bevat geen juridisch advies. Win met
betrekking tot uw specifieke situatie altijd het advies in van een juridisch adviseur om te zorgen dat alles in overeenstemming is de
geldende wet- en regelgeving.
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Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van of over kinderen onder dertien (13) jaar en
geven niet bewust minderjarigen tussen dertien (13) en zestien (16) jaar toegang om zich zonder
toestemming van de ouders aan te melden. Als een ouder of wettelijk voogd ontdekt dat zijn of
haar kind van onder zestien (16) jaar zich zonder toestemming heeft aangemeld als gebruiker,
kan hij of zij het desbetreffende account verwijderen. Mocht dit niet mogelijk zijn, neem dan direct
contact met ons op. Als wij zelf ontdekken dat een kind van onder dertien (13) jaar of tussen
dertien (13) en zestien (16) jaar zich zonder ouderlijke toestemming bij ons als gebruiker heeft
aangemeld, wordt de gebruikerstoegang direct geweigerd en wordt het account zo snel mogelijk
(met inbegrip van alle bijbehorende persoonsgegevens) verwijderd.
Als u gelooft dat wij persoonsgegevens van of over een kind van onder dertien (13) jaar in bezit
hebben, stuur dan een schriftelijk verzoek (bijv. via e-mail of reguliere post) naar onderstaande
contactgegevens. Bedenk wel dat het kan gebeuren dat wij eerst bewijs van uw identiteit vragen
voordat wij op uw verzoek kunnen ingaan.
E-mail betreffende UEFA EURO 2020: euro2020@knvb.nl
E-mail betreffende UEFA Futsal EURO 2022: futsaleuro2022@knvb.nl
Post: Stichting Events KNVB, Woudenbergseweg 56, 3707 HX Zeist
13 KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES
Dit Privacybeleid is niet van toepassing op overige websites waarnaar op ongeacht welk deel van
onze platforms wordt doorverwezen. Als u ervoor kiest een adverteerder te bezoeken of als u klikt
op de koppeling van een derde, wordt u doorgestuurd naar de website van die derde. Wij hebben
geen invloed op websites van derden en raden u derhalve aan de op die overige websites
geplaatste privacyverklaring te raadplegen om inzicht te krijgen in de aldaar geldende procedures
voor de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens.
14 WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID
Dit Privacybeleid is te allen tijde beschikbaar op onze platforms en kan van tijd tot tijd worden
gewijzigd. In dat geval plaatsen wij een bijgewerkte versie op onze platforms. Op ons platform
kunnen wij tevens een bericht van wijziging plaatsen met betrekking tot dit Privacybeleid of
overige aangelegenheden. Wij nemen dan over het algemeen een aan u gerichte kennisgeving
of koppeling naar een kennisgeving op onze platforms op.
Het is uw eigen verantwoordelijkheid dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Wij behouden
ons het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaand bericht aan u te wijzigen.
Wij zullen u echter in kennis stellen als wij ingrijpende wijzigingen aanbrengen en als wij een
zakelijke relatie met u hebben.
15 CONTACT OPNEMEN
Als u nog vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen op basis van
onderstaande contactgegevens. Als u niet tevreden bent met onze reactie op een door u
ingediende klacht of als u van mening bent dat wij de wetgeving inzake gegevensbescherming
niet naleven, kunt u een klacht indienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit:
E-mail betreffende UEFA EURO 2020: euro2020@knvb.nl
E-mail betreffende UEFA Futsal EURO 2022: futsaleuro2022@knvb.nl
Post: Stichting Events KNVB, Woudenbergseweg 56, 3707 HX Zeist

Nota bene: Dit document wordt uitsluitend geboden voor informatieve doeleinden en bevat geen juridisch advies. Win met
betrekking tot uw specifieke situatie altijd het advies in van een juridisch adviseur om te zorgen dat alles in overeenstemming is de
geldende wet- en regelgeving.
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