
 
Privacyverklaring 
 

 

OnTheNetGames, gevestigd te Westervoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons-

gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens 

 

Postadres:  OnTheNetGames, Korte Griet 9L, 6932LK Westervoort 

Website:  https://www.onthenetgames.com 

E-mailadres:  support@onthenetgames.com 

 

Verwerking van persoonsgegevens 

 

OnTheNetGames verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of 

omdat je deze gegevens verstrekt. 

 

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die OnTheNetGames verwerkt: 

- Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens; 

- Telefoonnummer, e-mailadres; 

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze websites 

aan te maken of aan te vullen, in correspondentie en telefonisch; 

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website inclusief IP-adres, internetbrowser en apparaat 

type. 

 

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

 

Websites en/of diensten van OnTheNetGames hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over 

personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er hier toestemming voor gegeven is door ouders of voogd. 

Het is onmogelijk om te controleren of iemand ouder dan 16 is. Ouders zouden dan ook betrokken 

moeten zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over 

kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er door 

OnTheNetGames zonder toestemming persoonlijke gegevens verzameld is over een minderjarige, neem 

dan a.u.b. contact op met support@onthenetgames.com, dan wordt deze informatie verwijderd. 

 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens 

 

OnTheNetGames verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 

- Het afhandelen van (de administratie rondom) betalingen; 

- Wijzigingen aan diensten en producten door te geven; 

- Voor de uitvoer van de dienstverlening; 

- Het aanmaken of wijzigen van een account; 

- Om goederen en diensten bij je af te leveren; 

- Wettelijke verplichtingen. 

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

 

De bescherming van jouw gegevens is belangrijk, daarom neemt OnTheNetGames passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijziging tegen te gaan. 

 

Bewaren van persoonsgegevens 

 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 

je gegevens worden verzameld. De gegevens die nodig zijn voor de uitvoer van onze dienstverlening of 

je account(s), worden direct (geautomatiseerd) vernietigd na afloop van de dienstverlening of bij het 

verwijderen van je account. Voor sommige gegevens geldt wettelijk een (langere) bewaartermijn, zoals 

de debiteuren- en crediteurenadministratie. Natuurlijk volgt OnTheNetGames die wettelijke bepalingen. 

 

  



Persoonsgegevens delen met derden 

 

Jouw gegevens worden niet aan derden verkocht. Verstrekken van gegevens aan derden gebeurt alleen 

indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van OnTheNetGames, is een 

verwerkersovereenkomst afgesloten. OnTheNetGames blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Inzien, aanpassen of verwijderen gegevens 

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. 

Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OnTheNetGames. Je kunt een verzoek tot 

inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je 

toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar 

support@onthenetgames.com.  

 

Om zeker te weten dat het verzoek door jou is gedaan, dient een kopie van je identiteitsbewijs met het 

verzoek meegestuurd te zijn. Maak in deze kopie de pasfoto, het documentnummer, de MRZ en het BSN 

zwart ter bescherming van je privacy. Binnen vier weken ontvang je een reactie op jouw verzoek. Verder 

heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoons-

gegevens. 

 

Cookies 

 

De websites en diensten van OnTheNetGames werken uitsluitend met technische en functionele cookies 

en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor jouw 

gebruiksgemak en de technische werking van de web diensten. 


