
 
 
 

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING 
 
 

1. Verwerkingsverantwoordelijke 
 
Deze Privacy- en cookieverklaring (hierna: “P&C-verklaring”) geeft informatie over de 
persoonsgegevens die Talpa Entertainment Producties B.V. verwerkt bij je gebruik van deze website, 
of app behorend bij een (televisie-)programma, en wanneer je op onze website of app je 
persoonsgegevens achterlaat om mee te doen aan acties georganiseerd door ons. 
 
Deze P&C-verklaring is van toepassing op alle hierin genoemde verwerkingen van persoonsgegevens 
door Talpa Entertainment Producties B.V., waarbij Talpa Entertainment Producties B.V. 
verwerkingsverantwoordelijke is. Talpa Entertainment Producties B.V. is gevestigd aan het Zevenend 
45, 1151 RL Laren (NH) en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 76214559 (hierna: 
“TEP, “ons” of “wij”).  
 
TEP respecteert jouw privacy. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die je met ons deelt en 
verwerken deze in overeenstemming met de geldende wetgeving, waaronder de privacywetgeving. 
 

2. Doeleinden van verwerking 
Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden: 

• Om je websites of apps gekoppeld met televisieprogramma’s die we produceren aan te 
kunnen bieden en te kunnen laten werken; 

• Om je acties georganiseerd door ons, of door ons in samenwerking met een derde, te kunnen 
aanbieden. Het betreft hier acties die op enigerlei wijze verbonden zijn met een door ons 
geproduceerd televisieprogramma zoals dit door een omroep wordt verspreid binnen 
Nederland; 

• Om contact met je te kunnen opnemen in het kader van een gewonnen prijs en de 
mogelijkheid om deze aan je uit te kunnen keren; 

• Om met jou te communiceren. 
 

3. Grondslagen voor de verwerking 
We verwerken je persoonsgegevens altijd op grond van een van de volgende wettelijke grondslagen: 

• Uitvoering van een overeenkomst: door het meedoen aan een actie en akkoord gaan met 
onze spelvoorwaarden, ga je met ons een overeenkomst aan. Wij verwerken je gegevens om 
uitvoering te geven aan de actie. 

• Toestemming: we kunnen ook jouw toestemming vragen om je gegevens te verwerken om 
deel te nemen aan een actie of contact met je op te nemen. 

• Gerechtvaardigde belangen: ook verwerken we gegevens omdat we zelf of een derde hier 
een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang bij heeft, zoals het beveiligen van onze website of app. 
Met betrekking tot de beperkte aantal persoonsgegevens die mogelijk zijn opgenomen in 
onze cookies (zie hieronder), verwerken we die ook op grond van het gerechtvaardigd 
belang. 



 
4. Soorten gegevens 

Als je meedoet aan een actie dan vragen wij je om verschillende gegevens die we nodig hebben voor 
de betreffende actie, zoals voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mailadres, 
telefoonnummer. Ook kunnen wij nog specifieke gegevens voor een actie vragen, of motivatie zodat 
wij jouw beweegredenen om mee te doen met de actie, of om een bepaalde (jureerbare) prestatie te 
verrichten en in te sturen. We vragen je om geen onnodige of niet door ons gevraagde (bijzondere) 
persoonsgegevens aan ons te verstrekken via open invulvelden op onze websites of apps. 
 

5. Bewaren 
De door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens worden door ons bewaard gedurende een periode 
van maximaal 2 maanden na het einde van de betreffende actie, of zo veel langer als waartoe wij 
wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld in het geval jij een prijs wint. 
 

6. Beveiliging van je persoonsgegevens 
We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit 
door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand 
van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, 
deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan. 
 

7. Delen van gegevens 
Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen binnen bepaalde direct aan ons gelieerde entiteiten 
onderdeel uitmakend van de Talpa Network Groep waar wij ook deel van uit maken, omdat het 
website ontwerp, bouw, onderhoud, hosting alsmede bepaalde IT dienstverlening intern voor de 
groep centraal is georganiseerd. Wij schakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening derden in 
zoals distributiebedrijven die prijzen in natura bezorgen, banken die geldprijzen bijschrijven en 
externe IT-bedrijven voor bijvoorbeeld database software. Voor zover deze derden bij het uitvoeren 
van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken voor de doeleinden van 
TEP, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker en heeft TEP de vereiste technische en 
organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor 
bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Daarnaast sluiten wij met verwerkers een 
verwerkersovereenkomst. Wij kunnen daarnaast je persoonsgegevens met derden delen, 
bijvoorbeeld indien wij een actie tezamen met een derde organiseren, maar alleen indien we dit 
expliciet bij de betreffende actie vermelden op de plaats waar we jou vragen bepaalde gegevens in te 
vullen. Indien de derde niet als verwerker optreedt, zullen we een link naar diens privacyverklaring 
toevoegen. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk zijn verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt 
aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. 
Sommige van de verwerkers kunnen zich buiten de EU bevinden. Omdat buiten de EU niet eenzelfde 
niveau van privacybescherming gegarandeerd is, hebben we met deze partijen (aanvullende) 
afspraken gemaakt. Met deze verwerkers sluiten wij een goedgekeurd modelcontract van de 
Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses genoemd). 
 

8. Cookies 
Deze website en/of app maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken die informatie op je 
apparaat kunnen plaatsen en van je apparaat kunnen lezen. Met behulp van cookies willen wij jouw 
gebruikservaring op onze website of app verbeteren. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je de 
door jou bewaarde acties kunt terugzien op onze website of app. Daarnaast kunnen wij dankzij 
cookies bijvoorbeeld zien hoe vaak de website of app door bezoekers wordt bezocht. 
De functionele en analytische cookies die we gebruiken hebben geen tot weinig impact op jouw 
privacy en plaatsen we altijd. De grondslag voor de verwerking van de (persoons)gegevens uit 
functionele en analytische cookies is het gerechtvaardigd belang. 
Wij maken op deze website gebruik van de volgende soorten cookies en vergelijkbare technieken: 



 
(i) Functionele cookies 

Functionele cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website of app. Hier vind je een 
overzicht van de functionele cookies die we gebruiken. 
 

(ii) Analytische cookies 
Analytische cookies worden gebruikt voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van onze 
website of app. Dit type analytische cookies hebben geen of nauwelijks impact op jouw privacy. 
Hieronder vallen ook de privacy-vriendelijk ingestelde cookies van Google Analytics. Dit betekent dat 
jouw IP-adres wordt geanonimiseerd, dat de gegevens niet worden gebruikt voor andere diensten 
van Google en ook niet worden gedeeld met derden. We hebben een verwerkersovereenkomst 
afgesloten met Google voor deze dienst. Hier vind je een overzicht van de analytische cookies die via 
deze website worden gebruikt. 
 
Verwijzingen websites derden 
De website of app kan verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden bevatten 
die mogelijk ook gebruik maken van cookies. TEP heeft geen controle over de cookies die op deze 
websites worden geplaatst en adviseren de privacy- en/of cookieverklaring van de betreffende 
website te raadplegen voor informatie. 
 

9. Inzage, wijzigen, blokkeren en verwijdering van jouw gegevens (rechten van betrokkene) 
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. 
Daarnaast heb je het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kunt ons 
jouw verzoek om je rechten uit te oefenen daarnaast (ook) sturen naar 
privacy.entertainment@talpanetwork.com met als onderwerp: ‘Uitvoering rechten actiedeelnemer’. 
Specificeer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet, welk recht je 
wilt uitoefenen en bewijs dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We zullen je verzoek binnen een 
maand afhandelen. Als de afhandeling van jouw verzoek binnen een maand niet lukt, bijvoorbeeld 
omdat het verzoek heel complex is, dan zullen wij jou binnen een maand na jouw verzoek informeren 
over de verlenging van onze reactietermijn (met maximaal twee maanden). 
Indien er onduidelijkheden zijn over jouw verzoek, kunnen wij je hier aanvullende vragen over 
stellen. Wij kunnen de uitvoering van jouw verzoek in dat geval opschorten totdat we jouw (nadere) 
specificatie hebben ontvangen. Als wij jouw verzoek tot verwijdering niet (volledig) kunnen 
uitvoeren, omdat wij bijvoorbeeld een wettelijke verplichting hebben om jouw gegevens 
(gedeeltelijk) te bewaren, informeren wij je hierover. 
Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 

10. Contact met de Functionaris Gegevensbescherming van TEP of vragen over de acties 
Vragen of klachten op het gebied van privacy kun je stellen via: 
privacy.entertainment@talpanetwork.com. Opmerkingen of vragen over de acties en/of overige 
opmerkingen kun je maken aan een medewerker van het betreffende programma waar deze website 
betrekking op heeft via: info.entertainment@talpanetwork.com. Vermeld hier dan duidelijk bij de 
naam van het programma, de actie en zo veel mogelijk relevante informatie zoals bijvoorbeeld de 
datum waarop deze actie via de website is gecommuniceerd. 
 

11. Wijzigingen en versie 
Wij kunnen deze P&C-verklaring eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om deze P&C-verklaring 
regelmatig op wijzigingen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan 
op de hoogte stellen. 
 
Deze versie van de P&C-verklaring is van 26 augustus 2020. 
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