
 

 

EUROSPORT & EUROSPORT PLAYER PRIVACYVERKLARING 

 

LAATSTE UPDATE: 20 juli 2022 

_____________________________________________________________________________________ 

Deze Privacyverklaring ("Privacyverklaring") beschrijft het privacybeleid van Dplay Entertainment 

Limited ("wij" of "ons") met betrekking tot Eurosport en Eurosport Player welke beschikbaar zijn via 

onze websites of onze mobiele en met de televisie verbonden applicaties in het Verenigd Koninkrijk 

("VK") en de Europese Unie (de "Diensten"). De Diensten omvatten de Eurosport en Eurosport Player 

websites, applicaties, en alles wat beschikbaar wordt gesteld op deze websites en applicaties, inclusief 

alle functies, functionaliteiten en gebruikersinterfaces, evenals alle content en materialen die u kunt 

bekijken of openen, zoals afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, tekst, artikelen, games, afbeeldingen, 

software, video's, programma's, livestreams en kanalen. De content van de Diensten zal regelmatig 

veranderen – dat betekent dat nieuwe artikelen, programma's, kanalen, sportevenementen en andere 

content beschikbaar kunnen komen, terwijl andere bestaande content niet langer beschikbaar zal zijn. 

We kunnen ook elementen van de Diensten zelf van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen – bijvoorbeeld het 

ontwerp, de lay-out, de kenmerken en de functionaliteiten. 

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u 

verzamelen en voor onze eigen doeleinden verwerken. Wij zijn een dochteronderneming van Warner 

Bros. Discovery, Inc. ("Warner Bros. Discovery"). U kunt hier[1] meer informatie vinden over Warner 

Bros. Discovery, inclusief haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen. Indien wij 

verwijzen naar gelieerde ondernemingen vallen daar ook joint venture partners onder. 

Onze EU-vertegenwoordiger is Eurosport SAS, statutair gevestigd te 3 rue Gaston et René Caudron, 

Cedex 9, 92798, Issy-Les-Moulineaux, Frankrijk. Als u vragen heeft of hulp nodig heeft in verband met 

deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via 

DPO@discovery.com of het hierboven vermelde adres. 

Deze Privacyverklaring legt uit hoe wij persoonsgegevens van gebruikers verzamelen, gebruiken en 

delen die van de Diensten gebruik maken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op informatie 

die wij van andere diensten of bronnen (tenzij specifiek vermeld) verzamelen, of op derde partijen die 

informatie aan ons verstrekken. 

Indien wij verwijzen naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"), verwijzen wij, tenzij 

uitdrukkelijk anders vermeld, naar de AVG van het VK en de AVG van de EU (voor zover van toepassing 

op de desbetreffende verwerking van uw persoonsgegevens). 

Uw recht om bezwaar te maken: U heeft verschillende rechten met betrekking tot ons gebruik van uw 

persoonsgegevens zoals uiteengezet in paragraaf 3[2] hieronder. Twee van de fundamentele rechten 

waarvan u op de hoogte moet zijn, zijn dat u: 

• Ons kunt verzoeken om te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct 

marketing doeleinden. Als u dit recht uitoefent, zullen wij het gebruik van uw persoonsgegevens 

voor dit doeleinde beëindigen (art. 21(2) AVG); en 
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• Ons kunt verzoeken uw geldige bezwaren tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens in 

overweging te nemen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van ons 

gerechtvaardigd belang of dat van een andere persoon (art. 21(1) AVG). 

Deze Privacyverklaring biedt informatie over de volgende onderwerpen: 

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN EN VERWERKEN  

2. INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

3. UW RECHTEN 

4. HOE WIJ DE GEGEVENS VAN KINDEREN BESCHERMEN 

5. HOE LANG WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 

6. WEBSITES, DIENSTEN EN FUNCTIONALITEITEN VAN DERDE PARTIJEN 

7. HOE U ONS KUNT CONTACTEREN 

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN EN VERWERKEN  

Wanneer u de Diensten gebruikt, verzamelen wij informatie die u direct identificeert (d.w.z. informatie 

waarmee iemand u kan identificeren of contact met u kan opnemen, zoals uw volledige naam, 

postadres, e-mailadres of telefoonnummer), evenals informatie over uw gebruik van de Diensten. 

Hieronder beschrijven we de verschillende soorten informatie die we van u verzamelen en de apparaten 

die u gebruikt bij uw interactie met de Diensten. 

We kunnen ook informatie over u verkrijgen uit andere bronnen van derde partijen, zoals onze partners 

en adverteerders, interactieve applicaties die via onze Diensten worden aangeboden (zoals embedded 

video players), en commercieel beschikbare bronnen zoals gegevensverzamelaars en openbare 

databases. 

We kunnen de informatie die we van derde partijen ontvangen combineren met informatie die we via 

de Diensten verzamelen. 

Doeleinden 
waarvoor de 
persoonsgegevens 
worden verwerkt 

Persoonsgegeven
s die worden 
verwerkt 

Grondslag voor 
de verwerking 
(en indien van 
toepassing, 
nagestreefde 
gerechtvaardigd
e belangen) 

Categorieën 
derde partijen 
die persoons-
gegevens 
ontvangen 

Bronnen waaruit 
de 
persoonsgegeven
s afkomstig zijn 

De levering van onze 
Diensten en exploitatie 
van ons platform (met 
inbegrip van 
dienstverlening 
gerelateerde 
communicatie). 

Apparaatinformatie en 
identifiers (zoals IP-
adres, browser type en 
taal, besturingssysteem, 
platform type, toestel 
type, software en 
hardware kenmerken, en 
applicatie identifiers). 

Noodzakelijk om onze 
overeenkomst met u te 
kunnen uitvoeren (art. 
6(1)(b) AVG) (uw 
abonnement en onze 
Gebruiksvoorwaarden.  

Onze dienstverleners 
die de Diensten 
mogelijk maken (met 
name de 
hostingprovider voor 
onze website en 
applicatie). 

Andere diensten en 
partners op uw 
verzoek. 

U. 

Onze dienstverleners die 
de Diensten mogelijk 
maken (met name de 
hostingprovider voor 
onze website en 
applicatie). 

Andere diensten en 
partners op uw verzoek. 
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Doeleinden 
waarvoor de 
persoonsgegevens 
worden verwerkt 

Persoonsgegeven
s die worden 
verwerkt 

Grondslag voor 
de verwerking 
(en indien van 
toepassing, 
nagestreefde 
gerechtvaardigd
e belangen) 

Categorieën 
derde partijen 
die persoons-
gegevens 
ontvangen 

Bronnen waaruit 
de 
persoonsgegeven
s afkomstig zijn 

Het beheren van uw 
registratie en abonnement 
(met inbegrip van de 
bijbehorende 
communicatie, zoals 
wachtwoordherinneringen
, updatemeldingen voor 
onze Diensten of 
juridische voorwaarden, 
enz.) 

Uw contactinformatie 
(zoals e-mailadres, naam, 
telefoonnummer, 
geboortejaar, geslacht) 
en factureringsgegevens. 

Inloggegevens 
(waaronder een global 
gebruikers-ID), apparaat-
ID, IP-adres, user-agent, 
profiel-ID, abonnement 
gebruikers-ID. 

Noodzakelijk om onze 
overeenkomst met u te 
kunnen uitvoeren (art. 
6(1)(b) AVG) (uw 
abonnement en onze 
Gebruiksvoorwaarden). 

Onze dienstverleners 
die de Diensten 
mogelijk maken (met 
name de 
hostingprovider voor 
onze website en 
applicatie). 

Andere diensten en 
partners op uw 
verzoek. 

U. 

Onze dienstverleners die 
de Diensten mogelijk 
maken (met name de 
hostingprovider voor 
onze website en 
applicatie). 

Andere diensten en 
partners op uw verzoek. 

Het verifiëren van 
gebruikers die toegang 
krijgen tot onze Diensten 
via het abonnement van 
onze partners. 

Voor aanvullende 
informatie verwijzen wij u 
naar de paragraaf 
"Aanvullende informatie 
over onze partners" 
hieronder. 

Identifiers zoals het 
identificatienummer van 
het klantenaccount, 
abonnementsplan en 
land van herkomst, IP-
adres, geografie van de 
SIM-kaart. 

Noodzakelijk om onze 
overeenkomst met u te 
kunnen uitvoeren (art. 
6(1)(b) AVG) (uw 
abonnement en onze 
Gebruiksvoorwaarden). 

Onze dienstverleners 
die de Diensten 
mogelijk maken (met 
name de 
hostingprovider voor 
onze website en 
applicatie). 

Onze partners indien u 
toegang heeft tot onze 
Diensten via onze 
partners. 

Voor meer informatie 
over deze externe 
partners kunt u 
contact opnemen met 
onze functionaris 
gegevensbescherming 
via 
DPO@discovery.com. 

Onze dienstverleners die 
de Diensten mogelijk 
maken (met name de 
hostingprovider voor 
onze website en 
applicatie). 

Onze partners indien u 
toegang heeft tot onze 
Diensten via onze 
partners. 

Het verwerken van 
betalingen om u te 
abonneren op of het 
cadeau doen van premium 
content op de Diensten en 
u informatie te 
verstrekken over uw 
transacties en aankopen 
bij ons. 

Contactgegevens (zoals 
de naam en het e-
mailadres van de koper 
en het e-mailadres van 
de ontvanger). 

Financiële gegevens 
(zoals 
betaalkaartgegevens 
(bijv. creditcard- of 
bankpasnummer, 
verificatienummer, 
vervaldatum, 
kaartuitgever, land van 
uitgifte, aankoop- en 
factureringsgeschiedenis, 
inclusief datum en 
tijdstip van aankoop, 
aankoopbewijzen, 
betaalmethode, 

Noodzakelijk om onze 
overeenkomst met u te 
kunnen uitvoeren (art. 
6(1)(b) AVG) (uw 
abonnement) en 
daarnaast voor 
geschenken ons 
gerechtvaardigde 
belang (art. 6(1)(f) AVG) 
(om het geschenk naar 
de ontvanger van het 
geschenk te sturen).  

 

Betalingsplatforms en 
betalingsverwerkers 
die deze informatie 
namens ons 
verzamelen en die ook 
een onafhankelijke 
relatie met u kunnen 
hebben. 

Onze dienstverleners 
die de Diensten 
mogelijk maken (met 
name onze 
hostingprovider). 

Partners van derde 
partijen of co-branded 
partners.  

U. 

Betalingsplatforms en 
betalingsverwerkers die 
deze informatie namens 
ons verzamelen en die 
ook een onafhankelijke 
relatie met u kunnen 
hebben.  

Partners van derde 
partijen of co-branded 
partners.  
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Doeleinden 
waarvoor de 
persoonsgegevens 
worden verwerkt 

Persoonsgegeven
s die worden 
verwerkt 

Grondslag voor 
de verwerking 
(en indien van 
toepassing, 
nagestreefde 
gerechtvaardigd
e belangen) 

Categorieën 
derde partijen 
die persoons-
gegevens 
ontvangen 

Bronnen waaruit 
de 
persoonsgegeven
s afkomstig zijn 

betaalmethode-
gebruikers-ID, 
betaalmethode-
leverancier-gebruikers-
ID, factureringsadres)).  

Andere 
identificatiegegevens 
(zoals IP-adres, geografie 
van SIM-kaart). 

Het beveiligen van en 
naleven van wettelijke 
voorschriften met 
betrekking tot onze 
Diensten en IT-systemen 
(met inbegrip van detectie 
en preventie van fraude, 
detectie en rapportage 
van fouten en bugs, 
controle van 
gebruikersinteracties, en 
blokkering van niet-
geautoriseerde 
gebruikers). 

Uw IP-adres.  

Toestemmingskeuzes 
met betrekking tot 
cookies en 
trackingtechnologieën. 

Apparaatinformatie en 
identifiers (zoals IP-
adres, browser type en 
taal, besturingssysteem, 
platform type, toestel 
type, software en 
hardware kenmerken, 
apparaat-ID en applicatie 
identifiers). 

Onze gerechtvaardigde 
belangen (art. 6(1)(f) 
AVG) (om 
toestemmingen voor 
cookies en soortgelijke 
technologieën te 
beheren en om onze 
systemen te beveiligen 
(bijv. tegen fraude, 
spam, malware en 
andere 
veiligheidsrisico's) en 
efficiënt te houden en 
om niet-geautoriseerde 
gebruikers te 
blokkeren). 

Onze dienstverleners 
die de Diensten 
mogelijk maken (met 
name die beveiligings- 
en compliance-tools 
verstrekken (zoals 
onze tool om 
toestemmingen voor 
cookies en soortgelijke 
trackingtechnologieën 
te beheren en onze 
bug monitoring tool)). 

U. 

Andere gebruikers die 
informatie over u 
verstrekken. 

Onze dienstverleners die 
de Diensten mogelijk 
maken (in het bijzonder 
die welke beveiligings- 
en compliance-tools 
verschaffen). 

Het analyseren van uw 
gebruik om onze 
gebruikers te begrijpen en 
de Diensten te verbeteren 
(met inbegrip van onze 
content, functionaliteiten, 
programma's, technologie 
en producten) en om 
producten te identificeren 
waarin onze gebruikers 
geïnteresseerd zijn en de 
doeltreffendheid ervan te 
bepalen. 

Uw contactinformatie 
(zoals naam, e-mailadres, 
geboortejaar, geslacht), 
consumentenprofielen. 

Uw surf- en kijkgedrag 
(hoe u surft en zoekt en 
welke content u bekijkt). 

Uw apparaatinformatie 
en identifiers (zoals IP-
adres of online-ID, 
advertentie-ID, apparaat-
ID, user-agent, locatie, 
profiel-ID)  

Uw toestemming (art. 
6(1)(a) AVG) wanneer 
deze toestemming 
vereist en verkregen is, 
anderszins onze 
gerechtvaardigde 
belangen (art. 6(1)(f) 
AVG) (om onze 
Diensten te verbeteren 
en op de markt te 
brengen). 

Onze dienstverleners 
(met name voor 
analyse-tools en onze 
hostingproviders). 

Onze partners (bijv. 
indien u toegang heeft 
tot onze Diensten via 
onze partners). 

U.  

Onze dienstverleners 
(met name voor analyse-
tools en onze 
hostingprovider). 

Onze partners (bijv. 
indien u toegang heeft 
tot onze Diensten via 
onze partners). 

 

Het uitvoeren van 
onderzoeksenquêtes (met 
name om te vragen wat u 
van onze Diensten vindt) 

Informatie die u 
verstrekt wanneer u 
deelneemt aan een 
enquête. 

Uw identifiers (zoals 
global gebruikers-ID en 
profiel-ID). 

Uw toestemming (art. 
6(1)(a) AVG) wanneer 
deze toestemming 
vereist en verkregen is, 
anderszins onze 
gerechtvaardigde 
belangen (art. 6(1)(f) 
AVG) (om onze 
Diensten te 
verbeteren). 

Onze dienstverleners 
en partners (in het 
bijzonder voor het 
uitvoeren van de 
enquête). 

Onderzoekers en 
analisten. 

U. 

Onze dienstverleners en 
partners (in het bijzonder 
voor het uitvoeren van 
enquêtes). 



 

 

Doeleinden 
waarvoor de 
persoonsgegevens 
worden verwerkt 

Persoonsgegeven
s die worden 
verwerkt 

Grondslag voor 
de verwerking 
(en indien van 
toepassing, 
nagestreefde 
gerechtvaardigd
e belangen) 

Categorieën 
derde partijen 
die persoons-
gegevens 
ontvangen 

Bronnen waaruit 
de 
persoonsgegeven
s afkomstig zijn 

Het sturen van 
nieuwsbrieven en 
gepersonaliseerde en 
relevante 
marketingcommunicatie 
via e-mail, pushnotificatie, 
in-applicatie-bericht of iets 
dergelijks. 

Uw contactgegevens 
(zoals naam, e-mailadres, 
geboortejaar, geslacht). 

Apparaatinformatie en 
identifiers (zoals IP-adres 
en apparaat-ID, 
advertentie-ID), 
consumentenprofielen, 
locatiegegevens, 
analytische gegevens en 
gedragsgegevens (zoals 
applicatie-gebruik/ 
surfgedrag/ 
zoekgeschiedenis/ 
bekeken content/ 
content favorieten). 

Schermnaam/ social-
media gebruikersnaam, 
global gebruikers-ID. 

Uw voorkeuren voor het 
ontvangen van 
marketingcommunicatie 
van ons (inclusief uw 
toestemming voor 
marketing). 

Uw toestemming (art. 
6(1)(a) AVG) wanneer 
deze toestemming 
vereist en verkregen is, 
anderszins onze 
gerechtvaardigde 
belangen (art. 6(1)(f) 
AVG) (om met u te 
communiceren en onze 
Diensten op de markt 
te brengen). 

Onze 
marketingplatforms 
en dienstverleners 
(met name voor het 
verzenden van 
marketing e-mails, 
pushnotificaties en in-
applicatie-berichten). 

U. 

Onze marketingplatforms 
en dienstverleners (in 
het bijzonder voor 
advertenties). 

Het bieden van een 
gepersonaliseerde dienst 
en advertentie-ervaring 
aan klanten/gebruikers 
(bijv. op basis van het land 
of de regio van de 
gebruiker of het apparaat 
van de gebruiker (zoals 
laptop, telefoon, tv-
applicatie)) via ons of 
derde partijen. 

Contactinformatie (zoals 
e-mailadres (dat in een 
gehashte vorm kan zijn)). 

Uw toestemmingskeuzes 
met betrekking tot 
cookies en 
trackingtechnologieën. 

Apparaatinformatie en 
unieke identifiers (zoals 
apparaat-ID, video-ID, IP-
adres, cookie-ID, browser 
type, apparaat type, 
besturingssysteem, naam 
aanbieder mobiel 
netwerk, nummer 
applicatie-versie), 
interactie met applicaties 
en websites (bijv. datum, 
tijd en referrer-URL van 
een verzoek), weblogs, 
telemetriegegevens, 
consumentenprofielen, 
inferentiegegevens. 

Uw toestemming (art. 
6(1)(a) AVG) wanneer 
deze toestemming 
vereist en verkregen is, 
anderszins onze 
gerechtvaardigde 
belangen (art. 6(1)(f) 
AVG) (om onze 
Diensten op de markt 
te brengen). 

Advertentieplatforms, 
partners en 
dienstverleners (met 
name voor 
gepersonaliseerde 
diensten en 
advertenties). 

Voor meer informatie 
over deze derde 
partijen partners, met 
inbegrip van 
eventuele partners die 
gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn 
voor de verwerking 
van uw 
persoonsgegevens, 
kunt u contact 
opnemen met onze 
functionaris 
gegevensbescherming 
via op 
DPO@discovery.com. 

U (bijv. wanneer u uw e-
mailadres op onze 
website invoert (om in te 
loggen, of om u aan te 
melden voor een dienst, 
nieuwsbrief, of iets 
dergelijks)). 

Gegevens marketeers. 

Onze 
advertentieplatforms, 
partners en 
dienstverleners (met 
name voor 
gepersonaliseerde 
diensten en 
advertenties). 



 

 

Doeleinden 
waarvoor de 
persoonsgegevens 
worden verwerkt 

Persoonsgegeven
s die worden 
verwerkt 

Grondslag voor 
de verwerking 
(en indien van 
toepassing, 
nagestreefde 
gerechtvaardigd
e belangen) 

Categorieën 
derde partijen 
die persoons-
gegevens 
ontvangen 

Bronnen waaruit 
de 
persoonsgegeven
s afkomstig zijn 

Het bieden van 
ondersteuning aan u en 
om met u te 
communiceren en onze 
vertegenwoordigers van 
de klantenservice in staat 
te stellen om (bijv. 
wanneer u ons een bericht 
stuurt of ons belt) op uw 
vragen en verzoeken te 
reageren. 

Contactinformatie die u 
verstrekt, zoals 
voornaam, achternaam 
en e-mailadres, 
telefoonnummer, 
gebruikersnaam van uw 
account, global 
gebruikers-ID, profiel-ID, 
schermnaam/social-
media gebruikersnaam. 

Alle correspondentie/ 
door gebruikers 
gegenereerde content 
die u ons per e-mail of op 
andere wijze toestuurt 
(bijv. online formulieren 
of per post). 

Locatiegegevens (zoals 
plaats en postcode). 

IP-adres. 

Financiële gegevens 
(zoals creditcard- of 
bankrekeninggegevens). 

Onze gerechtvaardigde 
belangen (art. 6(1)(f) 
AVG) (om u onze 
Diensten te verlenen, 
uw vragen te 
beantwoorden en onze 
relatie met u te 
verbeteren). 

Onze dienstverleners 
(met name voor ons 
klantenserviceplatfor
m en voor het beheer 
en de uitvoering van 
klantcommunicatie, 
zoals e-mail- en 
chatbotproviders en 
social-mediakanalen 
via welke u contact 
met ons opneemt). 

 

U. 

Onze dienstverleners 
(met name voor de 
uitvoering van onze 
klantcommunicatie, zoals 
e-mail- en 
chatbotproviders en 
social-mediakanalen via 
welke u contact met ons 
opneemt). 

Het verbeteren van onze 
klantenservice met behulp 
van samenvattingen of 
spraakopnames van uw 
interacties met de 
klantenservice. 

Samenvattingen of 
stemopnames van uw 
interacties met de 
klantenservice. 

Uw toestemming (art. 
6(1)(a) AVG) wanneer 
deze toestemming 
vereist en verkregen is, 
anderszins onze 
gerechtvaardigde 
belangen (art. 6(1)(f) 
AVG) (om onze 
klantenservices op te 
leiden, te verbeteren en 
te controleren voor 
kwaliteitsdoeleinden en 
waar relevant voor de 
vaststelling, de 
uitoefening of de 
verdediging van een 
recht in het kader van 
een rechtsvordering). 

Indien van toepassing 
kunnen wij ook 
gegevens bewaren om 
te voldoen aan onze 
wettelijke 
verplichtingen (art. 6 
(1)(c) AVG). 

Onze dienstverleners 
(met name voor 
klantenservices). 

U. 

Onze dienstverleners 
(met name voor 
klantenservices). 



 

 

Doeleinden 
waarvoor de 
persoonsgegevens 
worden verwerkt 

Persoonsgegeven
s die worden 
verwerkt 

Grondslag voor 
de verwerking 
(en indien van 
toepassing, 
nagestreefde 
gerechtvaardigd
e belangen) 

Categorieën 
derde partijen 
die persoons-
gegevens 
ontvangen 

Bronnen waaruit 
de 
persoonsgegeven
s afkomstig zijn 

Het weergeven van onze 
marketing en relevante 
content voor u en anderen 
op social-media (bijv. via 
Facebook Custom 
Audiences). Wij kunnen u 
opnemen in een 
aangepaste doelgroep om 
relevante marketing-
content aan te bieden of 
een doelgroep van andere 
social-mediagebruikers 
samen te stellen op basis 
van informatie in uw 
social-mediaprofiel. 

Uw contactgegevens 
(met name e-mailadres) 
en alle informatie die u 
aan het sociale netwerk 
verstrekt, afhankelijk van 
uw privacy-instellingen, 
zoals uw naam, 
gebruikersnaam, 
vriendenlijst, foto, 
geslacht, locatie en 
huidige stad.  

U kunt de gegevens die 
door dergelijke social-
mediakanalen met ons 
worden gedeeld, 
beheren door uw 
voorkeuren aan te 
passen via de 
privacyinstellingen die 
deze social-
mediakanalen op hun 
platforms aanbieden. 

Uw toestemming (art. 
6(1)(a) AVG) wanneer 
deze toestemming 
vereist en verkregen is, 
anderszins onze 
gerechtvaardigde 
belangen (art. 6(1)(f) 
AVG) (om onze 
Diensten op de markt 
te brengen).  

Social-mediakanalen, 
in overeenstemming 
met uw privacy-
voorkeuren op 
dergelijke social-
mediakanalen. 

Social-mediakanalen, in 
overeenstemming met 
uw privacy-voorkeuren 
op dergelijke social-
mediakanalen. 

Voor onze promotionele 
acties waaraan u 
deelneemt om te bepalen 
of u heeft gewonnen en 
om u te laten weten of u 
een prijs heeft gewonnen. 

Uw contactinformatie 
(zoals naam, e-mailadres, 
postadres en telefoon-
nummer) en andere 
informatie die u aan ons 
verstrekt om deel te 
nemen. 

Noodzakelijk om onze 
overeenkomst met u te 
kunnen uitvoeren (art. 
6(1)(b) AVG) (onze 
voorwaarden voor 
promotionele acties). 

Social-mediakanalen 
waarop wij 
wedstrijden 
organiseren (met 
name Facebook en 
Instagram). 

Onze promotionele 
actie partners en 
deelnemende 
sponsors. 

Onze dienstverleners 
voor promotionele 
acties (met name 
aanbieders van 
postdiensten). 

U. 

Social-mediakanalen 
waarop wij de wedstrijd 
organiseren (zie 
linkerkolom). 

Onze promotionele actie 
partners. 

Onze dienstverleners 
voor promotionele 
acties. 

 

Aanvullende informatie over cookies en soortgelijke trackingtechnologieën: 

Wij en onze partners verzamelen persoonsgegevens via cookies en soortgelijke technologieën, u kunt 

hierover nadere informatie vinden (die een aanvulling vormt) op de bovenstaande informatie in ons 

Centrum voor cookie en advertentievoorkeuren (waarnaar u kunt navigeren via de link "Voorkeuren 

beheren" die beschikbaar is in de footer van onze website of het instellingenmenu van onze applicatie) 

en ons Beleid over cookies en trackingtechnologieën, waarin u kunt zien hoe en met welk doel onze 

advertentiepartners uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken via cookies en soortgelijke 

https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/cookie-policy_sto7702916/story.shtml


 

 

technologieën. Over het algemeen worden cookies en soortgelijke technologieën alleen gebruikt (i) met 

uw toestemming of (ii) zonder uw toestemming, wanneer deze cookies en soortgelijke technologieën 

strikt noodzakelijk zijn om onze Diensten aan u te kunnen leveren. U kunt bezwaar maken tegen het 

gebruik van deze cookies en uw desbetreffende toestemming intrekken in ons Centrum voor cookie en 

advertentievoorkeuren, en in sommige gevallen via de instellingen van uw browser of de instellingen 

van uw mobiele apparaat.  

Aanvullende informatie over onze partners:  

Wij hebben regelingen getroffen met bepaalde aanbieders van Tv- en internetdiensten en aanbieders 

van streaming media-apparatuur, hetgeen betekent dat deze partners onze Diensten aan hun klanten 

ter beschikking kunnen stellen.  

Als u toegang verkrijgt tot de Diensten via een van onze partners, ontvangen wij bepaalde 

persoonsgegevens over u van de partner, die in de meeste gevallen beperkt zullen zijn tot een gehasht 

gebruikersidentificatienummer, productcode en informatie over het land van herkomst ("API-

gegevens"). Wij verzamelen API-gegevens van onze partners om uw toegang tot de Diensten mogelijk te 

maken / te verifiëren. Samen met onze partners zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor de 

verwerking van API-gegevens, hetgeen betekent dat wij er beiden verantwoordelijk voor zijn dat API-

gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving – u kunt uw 

rechten met betrekking tot API-gegevens uitoefenen tegen een van ons beiden. 

In bepaalde, meer beperkte gevallen, zullen wij uw registratiegegevens ook van onze partners 

ontvangen (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres) in plaats van dat u zich rechtstreeks bij ons 

registreert. Wij zullen die informatie gebruiken voor de doeleinden waarover u wordt geïnformeerd 

wanneer u zich bij deze partners registreert (voornamelijk accountbeheer en marketing). 

Wanneer wij deze regelingen hebben getroffen met partners, zullen de soorten informatie die wij over u 

verzamelen, en hoe wij deze gebruiken, meestal beperkter zijn dan wanneer u zich rechtstreeks bij ons 

registreert en daarom zijn sommige delen van deze Privacyverklaring mogelijk niet relevant. Deze 

partners zullen uw persoonsgegevens afzonderlijk gebruiken in overeenstemming met hun eigen 

privacyverklaringen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van onze partners en wij 

verzoeken u dringend om hun privacyverklaringen zorgvuldig te lezen. 

Aanvullende informatie over marketing: 

Marketingberichten van ons: 

Wij willen u graag marketingcommunicatie toesturen, waaronder onze nieuwsbrieven, promotionele e-

mails en informatie over producten, diensten en promoties die worden aangeboden door ons, onze 

partners en andere organisaties waarmee wij samenwerken. U ontvangt marketingcommunicatie van 

ons als u een account heeft aangemaakt en wij vooraf uw opt-in toestemming hebben verkregen om u 

marketingberichten te sturen. 

Afmelden voor marketingberichten: 

U kunt u op de volgende manieren uitschrijven voor marketingberichten: 



 

 

- Wanneer u rechtstreeks een account bij ons heeft, kunt u uw keuzes op elk moment wijzigen door 
in te loggen op het gedeelte 'Account' van het platform en uw marketingvoorkeuren aan te passen 
onder het gedeelte 'Communicatievoorkeuren'. 

- U kunt zich ook afmelden voor marketingberichten door op de afmeldlink in onze marketing e-
mails te klikken, of door contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar onze 
functionaris gegevensbescherming via DPO@discovery.com. U kunt ook contact opnemen met 
onze klantenservice door te klikken op de links ‘Neem contact op’ of ‘Volg ons’ onder het gedeelte 
‘Helpcentrum’ of ‘Help’ van de website. Houd er rekening mee dat uw afmelding voor marketing 
e-mails geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de marketing e-mails die eerder aan u 
verzonden werden. 

Om uw pushnotificatie-instellingen te wijzigen, dient u naar uw notificatie-instellingen op uw mobiele 

apparaat te gaan. 

The Warner Bros. Discovery family of companies  

Naast de hiervoor genoemde derde partijen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met bepaalde 

ondernemingen van the family of Warner Bros. Discovery companies, waaronder onze 

dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en joint venture partners, maar alleen voor zover 

dit is toegestaan volgens de privacywetgeving en voor zover dit noodzakelijk is, in het bijzonder voor de 

hiervoor genoemde doeleinden, zoals het leveren en verbeteren van onze producten en diensten, 

alsmede om u informatie te verstrekken over producten of diensten die u zouden kunnen interesseren. 

Wettelijke vereisten en bescherming van de diensten en de gebruikers:  

Wij zullen de door ons verzamelde informatie openbaar maken wanneer wij redelijkerwijs van mening 

zijn dat een dergelijke openbaarmaking: (a) wettelijk vereist is (of om te reageren op dagvaardingen, 

bevelschriften, overheidsverzoeken of soortgelijke procedures die tegen ons worden gevoerd) of om 

onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen; en/of (b) noodzakelijk is om onze wettelijke 

rechten of eigendom, onze Diensten, u of andere derde partijen te beschermen of te verdedigen, of om 

de veiligheid en beveiliging van onze Diensten, systemen en van onze klanten of het algemene publiek te 

waarborgen.  

Geaggregeerde informatie:  

Wij kunnen informatie zodanig aggregeren en/of anonimiseren dat deze niet langer aan u of uw 

apparaat is gekoppeld. Deze Privacyverklaring beperkt niet onze mogelijkheden om geaggregeerde of 

geanonimiseerde informatie die niet aan u is gekoppeld, openbaar te maken. Wij kunnen dergelijke 

informatie naar onze keuze gebruiken en bekendmaken aan onze partners, adverteerders en andere 

derde partijen. 

Geen geautomatiseerde besluitvorming:  

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet om u te onderwerpen aan besluiten die uitsluitend op 

geautomatiseerde verwerking berusten, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u hebben 

of die u op aanmerkelijke wijze treffen.  

2. INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

mailto:DPO@discovery.com


 

 

Wij kunnen persoonsgegevens die wij van u verzamelen doorgeven aan derde partijen die zijn gevestigd 

in landen buiten het Verenigd Koninkrijk en de Europese Economische Ruimte ("EER") (inclusief de 

Verenigde Staten) of aan leden van onze groep van bedrijven in verband met de hiervoor genoemde 

doeleinden. Houd er rekening mee dat landen buiten het Verenigd Koninkrijk en de EER mogelijk niet 

hetzelfde privacyniveau bieden als het Verenigd Koninkrijk en de EER, hoewel onze verzameling, opslag 

en gebruik van uw persoonsgegevens onderworpen zal blijven aan deze Privacyverklaring. 

Bij de doorgifte van persoonsgegevens buiten het VK en de EER zullen wij: 

• de door de regering van het Verenigd Koninkrijk of de Europese Commissie (zover van 

toepassing) goedgekeurde modelcontractbepalingen inzake gegevensbescherming voor de 

doorgifte van persoonsgegevens buiten het Verenigd Koninkrijk en de EER opnemen in onze 

overeenkomsten met deze derde partijen (dit zijn de bepalingen die zijn goedgekeurd krachtens 

art. 46(2) AVG) – u kunt een kopie van dergelijke modelcontractbepalingen inzake 

gegevensbescherming opvragen bij onze functionaris gegevensbescherming via 

DPO@discovery.com; of 

• ervoor zorgen dat het land waar uw persoonsgegevens worden verwerkt, door de regering van 

het Verenigd Koninkrijk of de Europese Commissie (zover van toepassing) als "adequaat" wordt 

beschouwd overeenkomstig art. 45 AVG en de Britse variant daarvan. 

Meer informatie over de regels inzake gegevensdoorgifte buiten het VK en de EER, met inbegrip van de 

mechanismen waarop wij ons baseren, vindt u op de website van de Europese Commissie hier[3] en op 

de website van het Information Commissioner's Office hier [4]. 

3. UW RECHTEN 

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten worden hieronder 

nader beschreven. Indien u meer informatie wenst in verband met deze rechten of een van deze 

rechten wenst uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris 

gegevensbescherming via DPO@discovery.com of de onderstaande suggesties opvolgen. 

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken (art. 7(3) AVG). Het 

intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is 

uitgevoerd op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking. U kunt uw toestemming 

intrekken met betrekking tot het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën en met betrekking 

tot de verwerking van persoonsgegevens die met deze middelen zijn verzameld, in het bijzonder via ons 

Centrum voor cookie en advertentievoorkeuren (waarnaar u kunt navigeren via de link "Voorkeuren 

beheren" die beschikbaar is in de footer van onze website of het instellingenmenu van onze applicatie). 

In het bijzonder heeft u ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens door ons: 

• in bepaalde omstandigheden, indien wij uw gegevens verwerken op grond van art. 6(1)(e) of 

(f) AVG (met inbegrip van profilering) (art. 21(1) AVG), of 

• indien wij uw gegevens verwerken voor direct marketing doeleinden (art. 21(2) AVG). 

In het algemeen heeft u ook het recht om ons te verzoeken om: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_nl
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_nl
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/international-transfers-after-uk-exit/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/international-transfers-after-uk-exit/
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• toegang te verkrijgen tot en het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens die wij 

opslaan (art. 15 AVG), 

• bepaalde persoonsgegevens van u aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te 

verstrekken in een gangbaar, machineleesbaar formaat (art. 20 AVG), 

• uw persoonsgegevens bij te werken of te corrigeren indien deze onjuist zijn (art. 16 AVG), 

• uw persoonsgegevens (met inbegrip van uw account) onder bepaalde omstandigheden uit onze 

systemen te laten verwijderen (art. 17 AVG), 

• de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken (art. 18 

AVG).  

Daarnaast heeft u, als u in Frankrijk gevestigd bent, ook het recht om: 

• richtsnoeren vast te stellen voor het gebruik van uw persoonsgegevens na uw overlijden (art. 85 

Franse Privacywet), 

• u zich te laten registeren op de Bloctel-lijst omtrent bezwaar tegen cold calling, hetgeen een 

gratis dienst betreft (art. 223-1 Franse consumentenwet). 

Indien u toegang wenst tot uw persoonsgegevens of deze wenst te verwijderen, kunt u uw verzoek 

indienen door het volgende intakeformulier in te vullen:  

Verzoeken om toegang en verwijdering[5] 

U kunt ook contact met ons opnemen (zie Hoe u ons kunt contacteren hieronder) om uw verzoek in te 

dienen.  

Houd er rekening mee dat als u een actieve abonnee bent, u uw abonnement moet beëindigen voordat 

we kunnen overgaan tot het verwijderen van uw account. Als u toegang heeft tot de Diensten via een 

van onze partners dan moet uw abonnement op onze Diensten via uw account bij die partner worden 

beëindigd. 

Wanneer wij uw persoonsgegevens wissen, kan dit wissen alleen betrekking hebben op de Diensten en 

niet op andere door ons geleverde diensten. U dient afzonderlijke verzoeken in te dienen voor elk 

account die u mogelijk heeft aangemaakt voor toegang tot de Diensten of andere door ons geleverde 

diensten. 

Raadpleeg onze Gebruiksvoorwaarden[6] voor informatie over uw annuleringsrechten. 

Wij zullen alle bovenstaande verzoeken in overweging nemen en binnen een redelijke termijn (en in elk 

geval binnen de door de toepasselijke wetgeving vereiste termijn) onze reactie geven. Wij wijzen u er 

echter op dat onder bepaalde omstandigheden de bovenstaande rechten kunnen worden beperkt. 

Indien een uitzondering van toepassing is, zullen wij u dit mededelen wanneer wij op uw verzoek 

reageren. Wij kunnen u verzoeken ons de informatie te verstrekken die nodig is om uw identiteit te 

verifiëren alvorens te reageren op een verzoek dat u doet. 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in het VK 

of de EER als u van mening bent dat wij ons niet hebben gehouden aan de toepasselijke 

privacywetgeving. De relevante lokale autoriteit is afhankelijk van het land van uw woonplaats. Voor de 

EER kunt u zich wenden tot de website van het Europees Comité voor gegevensbescherming en voor het 

https://privacyportal.onetrust.com/webform/50417659-aa29-4f7f-b59d-f6e887deed53/5343c246-1e47-4f2a-9815-967f2e97e598
https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/terms-of-use-effective-1-april-2020_sto7711034/story.shtml
https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/terms-of-use-effective-1-april-2020_sto7711034/story.shtml
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_nl


 

 

VK tot de website van de Information Commissioner’s Office[7] om meer te weten te komen over hoe u 

contact kunt opnemen met uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit. Als u van mening bent dat 

uw rechten zijn geschonden, kunt u onder bepaalde omstandigheden ook via de plaatselijke 

rechtbanken een rechtsmiddel instellen. 

4. HOE WIJ DE GEGEVENS VAN KINDEREN BESCHERMEN 

De Diensten zijn over het algemeen gericht op volwassenen en niet bedoeld voor gebruik door kinderen 

onder de leeftijd van zestien (16) jaar. We verzamelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 16 

jaar die niet onder toezicht staan, en zullen dit ook niet doen. Als u vragen heeft over ons beleid met 

betrekking tot de privacy van kinderen of als u wilt dat wij persoonsgegevens verwijderen die door uw 

kind zijn verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via DPO@discovery.com. 

5. HOE LANG WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN  

We bewaren de informatie die we verzamelen zo lang als nodig is om de Diensten te verlenen of zo lang 

als redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor u de informatie heeft ingediend, voor 

onze zakelijke doeleinden of zoals wettelijk is vereist.  

Na een dergelijke periode zullen wij stappen ondernemen om uw persoonsgegevens te verwijderen 

(met inbegrip van een account die u heeft aangemaakt om de Diensten te gebruiken). 

Voor persoonsgegevens die via cookies en soortgelijke technologieën worden verzameld, kunt u ook 

meer informatie vinden over hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard in ons Centrum voor 

cookie en advertentievoorkeuren (waarnaar u kunt navigeren via de link "Voorkeuren beheren" die 

beschikbaar is in de footer[8] van onze website of het instellingenmenu van onze applicatie).  

In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat zij niet langer met 

u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden; in dat geval kunnen 

wij deze geanonimiseerde informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u daarvan verder in kennis 

te stellen. 

6. WEBSITES, DIENSTEN EN FUNCTIONALITEITEN VAN DERDE PARTIJEN 

Onze Diensten kunnen links bevatten naar websites van derde partijen (bijv. online winkels die 

producten te koop aanbieden), plug-ins van derde partijen (bijv. social-sharing buttons) en 

functionaliteiten van derde partijen (bijv. banneradvertenties). Deze diensten van derde partijen kunnen 

informatie van of over u verzamelen wanneer u met hen communiceert, en in sommige gevallen kunnen 

zij uw activiteiten volgen, onder meer door het gebruik van cookies of andere tracking technologieën, 

zonder dat u met hen hoeft te communiceren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content of het 

beleid van dergelijke derde partijen, en hun verzameling, gebruik en openbaarmaking van uw informatie 

zal onderworpen zijn aan hun privacyverklaringen, en niet aan deze Privacyverklaring. Wij bevelen u 

dringend aan de privacy- en veiligheidsvoorschriften van deze derde partijen te lezen. 

7. HOE U ONS KUNT CONTACTEREN 

https://ico.org.uk/global/contact-us


 

 

Wij hebben een functionaris gegevensbescherming die u kan helpen met alle vragen over onze 

verwerking van persoonsgegevens of onze derde partijen partners. U kunt contact opnemen met onze 

functionaris gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar DPO@discovery.com. 

 


