PRIVACYVERKLARING VIRTUAL REALITY APPLICATIE
16/11/2020
Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van elke virtual reality
softwareapplicatie (hierna ook: “de applicatie”) ontwikkeld voor mobiele toestellen door
The Park Entertainment N.V. (hierna ook: “The Park” of “wij”)
De applicatie werd gemaakt op het Unity platform en maakt gebruik van Unity analytics.
The Park respecteert de privacy van de gebruikers van haar applicaties, in het bijzonder
hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van gegevens.
Vanwege volledige transparantie heeft The Park daarom een beleid geformuleerd en
geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de
mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen
uitoefenen.
Door de applicatie te gebruiken ga je akkoord met het privacy beleid van The Park.
De aan u beschikbaar gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing
is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens (hierna ook: “de
beheerder”): The Park Entertainment N.V. met maatschappelijke zetel te 2000
Antwerpen, Vlaamsekaai 30 en KBO nr.: 0695.802.081.
Artikel 2 - De verwerking van gegevens
2.1 Mededeling van gebruikersgegevens
De applicatie ontvangt geen gebruikersgegevens en vereist ook geen mededeling van
gegevens door de gebruiker.
2.2 Automatische verwerking van bepaalde gegevens
Er worden wel bepaalde categorieën gegevens automatisch verwerkt zoals onder meer
maar niet gelimiteerd tot:
-

Het type mobiele toestel er wordt gebruikt;
Het unieke ID van het mobiele toestel;
Het besturingssysteem van het mobiele toestel;
Het type internet browser dat wordt gebruikt op het mobiele toestel;

-

Informatie over hoe je de applicatie gebruikt;
beeldinformatie via de camera.

2.3 Realtime locatie informatie
De applicatie gebruikt geen realtime locatie informatie.
2.4 Camera gebruik
De applicatie zal gebruik maken van de camera van uw mobiele toestel om een virtual
reality ervaring te creëren. De beelden die worden ontvangen door de applicatie zullen
niet naar een cloud-provider worden verstuurd voor beeldherkenning en de beelden die
worden gebruikt voor beeldherkenning worden niet bewaard op het mobiele toestel.
2.5 Toegang door derden
Derden kunnen toegang verkrijgen tot de gegevens ontvangen door de applicatie, doch
enkel op de manier zoals besproken in deze privacyverklaring.
We zouden de gegevens die worden ontvangen door de applicatie kunnen vrijgeven:
-

-

Indien dit vereist zou zijn door de wet of in het kader van een gerechtelijke
procedure;
Wanneer we te goeder trouw geloven dat de vrijgave noodzakelijk is om onze
rechten te verdedigen, onze veiligheid of die van andere te waarborgen, fraude te
onderzoeken of een verzoek van de overheid te beantwoorden;
Aan onze betrouwbare dienstverleners die voor ons werken, ons privacy beleid
hebben aanvaard en de informatie die wij hun mededelen niet onafhankelijk
mogen gebruiken;
Indien The Park zou fuseren of worden overgenomen of tot verkoop zou
overgaan van het geheel of een deel van haar activa, zal u worden ingelicht over
een eventuele verandering in eigendom van de gegevens of een verandering in
het gebruik van de gegevens alsook uw keuzes met betrekking tot deze
verandering;
Aan bedrijven gespecialiseerd in data analyse om ons te helpen begrijpen hoe de
applicatie wordt gebruikt, zoals de frequentie van het gebruik alsook de
gebruiksduur;
Aan sociale media platformen (zoals bv.: Facebook, Instagram, Snapchat, …)
indien je de gecreëerde beelden in de applicatie wenst te delen op je online
profiel. Het is mogelijk de beelden te delen via sociale media “knoppen”. Deze
knoppen worden ter beschikking gesteld en beheerd door de sociale media
platformen. Van zodra de beelden werden gedeeld is het privacy beleid van het
sociale media platform van toepassing. The Park heeft geen controle op de
beelden die worden gedeeld via sociale media.
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Er zal niet worden samengewerkt met adverteerders om reclame in de applicatie te
plaatsen.
2.6 Notificaties sturen
De applicatie kan je notificaties of push berichten sturen.
Wanneer er bijvoorbeeld nieuwe functies beschikbaar zijn in de applicatie of er
interessant nieuws beschikbaar is met betrekking tot The Park kan de applicatie je
hieromtrent inlichten door je een melding te sturen.
Je bericht- en melding voorkeuren kunnen gewijzigd worden in het menu van applicatie.
Om het zenden van notificaties achteraf volledig in of uit te schakelen kan je naar de
instellingen van je mobiele toestel gaan en de toestemmingen voor de applicatie
wijzigen.
Artikel 3 - Doel van de verwerking
We verzamelen en verwerken de bovenstaande gegevens niet zomaar. De gegevens
worden verwerkt enerzijds om de gebruikerservaring te optimaliseren en anderzijds om
de functies van de applicatie toe te laten.
Artikel 4 - Registratie gegevens
Uw gegevens worden centraal bewaard op de beveiligde servers van The Park in België
of op de servers van OneSignal waarmee wij samenwerken.
Artikel 5 - Bewaartermijn gegevens
De door u meegedeelde gegevens zullen worden bewaard door The Park gedurende de
periode dat u gebruik maakt van de applicatie en gedurende een redelijke termijn
nadien. De gegevens die automatisch worden ontvangen (cfr.2.2) zullen worden
bewaard gedurende 24 maanden en kunnen nadien worden opgeslagen in aggregaat.
Indien u de verwijdering van uw gegevens wenst, verzoeken wij u vriendelijk ons te
willen contacteren zoals bepaald hieronder. (cfr. artikel 6)
Artikel 6 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
6.1 Principe
Eenieder heeft het recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn gegevens
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of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de
verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze
rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@the-park.be.
6.2 Verzoeken met betrekking tot gegevens
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig
identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het
adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het
ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit
van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2
maanden worden verlengd.
6.3. Stopzetten van gegevensverwerking
U kan de verwerking van uw gegevens door de applicatie eenvoudigweg stopzetten
door de applicatie te verwijderen van uw mobiele toestel. U kan hiervoor de standaard
methode op uw mobiele toestel gebruiken of de applicatie via de gebruikte appstore
verwijderen.
Artikel 7 - Kinderen
Deze applicatie heeft niet tot doel diensten van de informatiemaatschappij rechtstreeks
aan te bieden aan kinderen. Indien een ouder of voogd zou vernemen dat zijn of haar
kind ons informatie heeft meegedeeld zonder hun toestemming, dan kan hij of zij ons
contacteren via privacy@the-park.be. Wij zullen deze informatie verwijderen binnen
een redelijke termijn.
Artikel 8 - Beveiliging
Wij zijn begaan met de geheimhouding van uw gegevens. Wij verstrekken fysieke,
elektronische en procedurele waarborgen om de gegevens die we verwerken te
beveiligen en te behouden. Wij zullen bijvoorbeeld de toegang tot de gegevens
beperken tot geautoriseerd personeel en geautoriseerde onderaannemers die toegang
tot de gegevens dienen te verkrijgen om de applicatie te kunnen laten werken,
ontwikkelen of verbeteren. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat, hoewel we
redelijke beveiliging voorzien voor de gegevens die we verwerken en behouden, geen
enkel beveiligingssysteem al de mogelijke beveiligingsinbreuken kan voorkomen.
Artikel 9 - Veranderingen in de privacyverklaring
The Park houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen of te
vernieuwen. In geval van veranderingen aan de privacyverklaring zal u via de applicatie
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hiervan worden ingelicht. Het wordt u aangeraden om de privacyverklaring regelmatig te
raadplegen om kennis te nemen van eventuele veranderingen. Bij gebruik van de
applicatie gaat u in ieder geval akkoord met de meest recente versie van de
privacyverklaring.
Artikel 10 - Uw akkoord met de gegevensverwerking
Zoals hierboven in de inleiding aangegeven gaat u door het gebruik van de applicatie
akkoord met de verwerking door The Park van uw gegevens volgens het privacy beleid
uiteengezet in onderhavig document. Verwerken betekent het gebruik van cookies op je
mobiele toestel of het gebruik van gegevens in de brede zin zoals onder meer, maar niet
gelimiteerd tot: het verzamelen, bewaren, verwijderen, gebruiken, combineren en
vrijgeven van informatie. Deze activiteiten vinden plaats in België. Indien u zich niet in
België bevindt zal uw informatie naar België worden overgebracht en in België worden
verwerkt en bewaard overeenkomstig de Europese privacywetgeving.
Artikel 11 - Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De rechtbank van
de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen
omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van
toepassing is.
Artikel 12 - Contact
Voor verzoeken, vragen, of meer informatie, kunt u zich richten tot: The Park:
privacy@the-park.be.
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