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Privacy beleid 

EKpoultje.nl / Easy2play BV 
 
 
Via onderhavig privacy beleid wenst Easy2play B.V. u te informeren over hoe zij omgaat met uw 
gegevens die via www.ekpoultje.nl worden verwerkt. Dit privacy beleid is van toepassing op alle 
gegevensverwerkingen van Easy2play B.V. 
 
Easy2play 
Easy2play B.V. heeft als postadres Postbus 90368, te (1006 BJ) Amsterdam en is ingeschreven in 
het handelsregister onder nummer 34219496 (“Easy2play”).  
 
Easy2play gaat zorgvuldig om met uw gegevens en verwerkt deze conform de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet en respecteert de geldende regels die in overige 
wetgeving en door middel van zelfregulering in branchecodes zijn vastgelegd.  
 
Doeleinden 
Easy2play exploiteert onder de domeinnaam www.ekpoultje.nl een website waarop ter ere van het 
EK 2012 via voetbalpools uitslagen van EK voetbalwedstrijden kunnen worden voorspeld waarmee 
prijzen kunnen worden gewonnen (“EKpoultje”). Easy2play biedt de mogelijkheid om onder de 
‘top level domeinnaam’ www.ekpoultje.nl een sub domein samen te stellen waarmee via een eigen 
pagina EKpoultje kan worden gespeeld. Daarnaast biedt Easy2play op www.ekpoultje.nl via een 
‘tell a friend’ systeem de mogelijkheid om mensen uit te nodigen om deel te nemen aan EKpoultje.  
 
Deelname aan EKpoultje is in alle gevallen gratis. Om mee te kunnen doen met EKpoultje dient u 
zich op de website onder de domeinnaam www.ekpoultje.nl te registreren. Easy2play verwerkt ten 
behoeve van EKpoultje uw e-mailadres. Het is mogelijk dat Easy2play daarnaast uw 
persoonsgegevens, geboortedatum en de pools waaraan u deelneemt zal verwerken.  
 
Nieuwsbrieven 
Indien u deelneemt aan EKpoultje dan zal Easy2play u via nieuwsbrieven op de hoogte houden 
van: 
- updates, actuele standen en uitslagen van de EK pool(s) waar u via EKpoultje aan deelneemt; 
- tips en informatie van sportjournalisten die u zullen helpen bij het voorspellen van uitslagen van 

EK voetbalwedstrijden via EKpoultje; 
- interessante aanbiedingen van of informatie over soortgelijke pools en diensten van Easy2play. 
 
Daarnaast zal Easy2play uw persoonsgegevens gebruiken om u nieuwsbrieven te sturen van 
andere en soortgelijke pools, diensten en producten die Easy2play en of andere bedrijven 
aanbieden en/of in de toekomst zullen aanbieden indien u daarvoor vooraf toestemming hebt 
gegeven. 
 
Verzet 
Easy2play zal u bij iedere overgebrachte elektronische en/of persoonlijk geadresseerde 
commerciële  communicatie, zoals een nieuwsbrief, de mogelijkheid bieden om u via een opt-out 
gemakkelijk en kosteloos te verzetten tegen het verdere gebruik van uw persoonsgegevens ten 
behoeve van commerciële doeleinden. U kunt zich tegen verwerkingen voor commerciële  
doeleinden verzetten door een e-mail te sturen naar info@ekpoultje.nl of per post via Easy2play, 
Postbus 90368, 1006 BJ Amsterdam. 
 
Derden 
Easy2play verstrekt uw e-mailadres uitsluitend aan derden voor commerciële doeleinden indien u 
daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt zich hiertegen verzetten door een e-mail te 
sturen naar info@ekpoultje.nl of per post via Easy2play, Postbus 90368, 1006 BJ Amsterdam.  
 
Voorts kan Easy2play uw persoonsgegevens aan derden verstrekken ter uitvoering van een 
overeenkomst of indien Easy2play daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk 
voorschrift en/of een gerechtelijke procedure verplicht of genoodzaakt is.  
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Reikwijdte 
Easy2play zal niet meer persoonsgegevens verzamelen en persoonsgegevens niet langer bewaren 
dan redelijkerwijs nodig voor het leveren van haar diensten. 
 
Cookies 
Easy2play maakt momenteel geen gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer 
worden geplaatst). Mocht Easy2play in de toekomst cookies gaan gebruiken ten behoeve van 
commerciële doeleinden, zoals het gericht adverteren op internet, dan zal Easy2play u daarover 
vooraf tijdig informeren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden en u om 
toestemming vragen voor het verwerken van cookies ten behoeve van commerciële doeleinden. 
 
Beveiliging  
Easy2play heeft de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het onrechtmatig 
gebruik of de wijziging van persoonsgegevens die zij verwerkt te voorkomen.  
 
Inzage en correctie 
Op verzoek biedt Easy2play u de mogelijkheid om gegevens die Easy2play verwerkt, in te zien, te 
corrigeren of te verwijderen. U kunt daarvoor contact opnemen met Easy2play via het e-mailadres 
info@ekpoultje.nlof via Easy2play, Postbus 90368, 1006 BJ Amsterdam. Ook indien u wilt reageren 
op ons privacy beleid of indien u verder nog vragen heeft, dan kunt u via deze adressen met 
Easy2play contact opnemen. 
 
Wijzigingen privacy beleid 
Easy2play raadt u aan om dit privacy beleid regelmatig zorgvuldig door te lezen in verband met 
eventuele wijzigingen. Substantiële wijzigingen van dit privacy beleid zullen op onze website onder 
de domeinnaam www.ekpoultje.nl of anderszins worden bekendgemaakt.  
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