
PRIVACY STATEMENT 

SQULA MEET & GREET ACTIE 

 

Via de website van Squla (hierna: de “Website”) verzamelt Squla persoonsgegevens over jou (hierna: 

“Informatie”). In dit Privacy Statement beschrijven wij welke Informatie Squla over jou als de 

bezoeker van de Website verzamelt en voor welke doelen deze Informatie wordt gebruikt.  

 

1. Over ons 

Squla (FutureWhiz Media B.V., Rhijnspoorplein 22, 1018TX Amsterdam, ingeschreven in het 

handelsregister onder 32144948) is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw Informatie in het 

kader van de deelname aan de Meet & Greet actie (hierna  “Actie”). Als je vragen hebt over de 

verwerking van je persoonlijke informatie door Squla, kun je die stellen via legal@squla.com. 
 

2. Welke Informatie verzamelen wij, voor welke doeleinden en op basis van welke grond? 

● Om deel te kunnen nemen aan de Actie, verwerken wij de naam van de ouder en het kind. 

Het e-mailadres van de ouder gebruiken we om berichten toe te sturen in verband met de 

deelname van aan de Actie, bijvoorbeeld om te kunnen melden dat het kind gewonnen heeft 

en om te communiceren over de dag van de Meet & Greet.  

Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met jou. Door deel te 

nemen aan de Actie, stem je in met de actievoorwaarden en ga jij een overeenkomst aan met 

Squla. Om te weten wie er deelneemt aan de Actie en om je kunnen berichten over de Actie 

hebben we de naam van de ouder en het kind nodig en het e-mailadres van de ouder nodig. 

Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst met jou niet uitvoeren en is deelnemen 

aan de Actie niet mogelijk.  

● Wanneer jouw kind heeft gewonnen vragen we om jouw telefoonnummer, zodat we contact 

met je kunnen opnemen over de Meet & Greet.  

Grondslag: gerechtvaardigd belang. Om met je te communiceren over de dag van de Meet & 

Greet, hebben wij jouw telefoonnummer nodig. Deze verwerking van jouw Informatie is 

noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Squla, namelijk het 

belang om de winnaar van de Actie efficiënt te kunnen bedienen. 

● Als je een vraag of klacht hebt over de Actie, kan je per e–mail contact met ons opnemen. 

Grondslag: gerechtvaardigd belang. De Informatie die op deze wijze wordt verzameld, 

gebruiken wij voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van 

klachten. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de 

gerechtvaardigde belangen van Squla, namelijk het belang om jou en je kind als deelnemer 

van de Actie efficiënt te kunnen bedienen en de klantenservice van Squla te optimaliseren. 

3. Met wie delen wij jouw Informatie? 
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Wij verstrekken alleen Informatie aan derden als dat is toegestaan op basis van de wet en zorgvuldig 

gebeurt. Wij delen jouw Informatie  aan derden verstrekken als dat nodig is voor de uitvoering van de 

Actie, je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of als dit verplicht is vanuit de privacy wetgeving. 

Wij verstrekken Informatie bijvoorbeeld wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Squla.  

 

4. Cookies  

Via de Website wordt gebruik gemaakt van cookies. Voor een nadere uitleg over de type cookies die 

worden geplaatst en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, verwijzen we je naar ons Cookie 

Statement. Als er Informatie over jou wordt verzameld met behulp van cookies, wordt die Informatie 

alleen gebruikt om de doeleinden waarvoor de cookies zijn geplaatst, te realiseren.  

 

De functionele en de privacy vriendelijke analytische cookies worden geplaatst op basis van het 

gerechtvaardigd belang van Squla. De analytische cookies die niet privacy vriendelijk zijn ingesteld en 

de tracking cookies worden geplaatst op basis van jouw toestemming (als je die hebt gegeven). 

 

5. Statistisch onderzoek  

Squla streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de Website en de Actie. Hiervoor is het 

noodzakelijk dat Squla continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in 

de Website en de Actie kan aanbrengen.  

 

Squla kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw Informatie, dit doet Squla op basis 

van haar gerechtvaardigd belang bij statistisch onderzoek, namelijk het verbeteren van de kwaliteit 

van haar diensten. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van Squla hebben voor dit 

doel toegang tot jouw Informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat 

betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.  

 

6. Bewaren van Informatie  

Wij zullen Informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor 

de Informatie is verkregen.  

● Winactie: De gegevens die uitsluitend verkregen zijn voor de winactie, bewaren wij tot 6 

maanden nadat de (laatste) prijs is uitgekeerd. 

● Klachten: Na afloop van het contactmoment bewaren we jouw gegevens niet langer dan 1 

jaar, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling de gegevens langer moeten bewaren. 

Wij bewaren deze gegevens om jou, bijvoorbeeld als je aanvullende vragen en/of klachten 

hebt, op een efficiënte manier te kunnen helpen. 

 

7. Bescherming van jouw Informatie  

Wij hechten veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Informatie. Wij beveiligen de Website 

met passende technische en organisatorische maatregelen om jouw Informatie te beveiligen tegen 
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verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt Jouw Informatie via de Website 

veilig verzonden en versleuteld opgeslagen.  

 

Verder vinden we het belangrijk dat je Informatie in principe binnen de Europese Economische 

Ruimte (“EER”) wordt opgeslagen. Waar de Informatie buiten de EER wordt opgeslagen, zorgen wij 

ervoor dat deze opslag in overeenstemming met de wet is en dat een passend beschermingsniveau is 

gewaarborgd. We hebben met deze partijen de EU Model Clauses getekend en/of de doorgifte van 

gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield. 

 

8. Wat zijn je rechten?  

Op grond van de privacywetgeving heb je als betrokkene een aantal rechten. Hieronder vermelden 

wij om welke rechten het gaat. 

 

Je kunt ons verzoeken om inzage te verkrijgen in jouw persoonsgegevens, om onjuiste of onvolledige 

persoonsgegevens te laten herstellen (rectificatie), om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen 

(recht om vergeten te worden), om de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te 

verkrijgen, om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld 

voor direct marketing doeleinden), om jouw persoonsgegevens te ontvangen van Squla 

(dataportabiliteit). Je kunt jouw verzoek bij ons indienen via legal@squla.com. Wij beantwoorden 

jouw verzoek binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan worden 

verlengd met twee maanden, afhankelijk van de hoe ingewikkeld het verzoek is en het aantal 

verzoeken. Squla informeert je binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek als er sprake is 

van een dergelijke verlenging en vermeldt daarbij de reden voor de vertraging. 

 

9. Wijzigingen in dit Privacy Statement  

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de 

Website. De laatste versie van het Privacy Statement is van 5 februari 2020. 

 

10. Vragen?  

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een bericht sturen naar 

legal@squla.com. 

Heb je een klacht over het gebruik van je Informatie en kom je er de ons niet uit, dan kun je je klacht 

ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
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