Privacybeleid

Voorwoord
Dit is het Privacybeleid van Travian Games GmbH, Wilhelm-WagenfeldStr. 22, 80807 München, Duitsland (hierna “TRAVIAN GAMES” genoemd).
Het Privacybeleid is van toepassing op alle websites, mobiele apps en
spellen die beheerd worden door Travian Games GmbH (hierna “TRAVIAN
GAMES“ genoemd).
Wanneer een link op een website die door TRAVIAN GAMES wordt
beheerd, u doorverwijst naar een andere website die niet door TRAVIAN
GAMES wordt beheerd, of wanneer u toegang krijgt tot de diensten van
derden (bijv. wanneer u een betaling uitvoert), houd er dan rekening mee
dat dit Privacybeleid niet van toepassing is op een website van een
dergelijke derde partij.
TRAVIAN GAMES verzamelt, verwerkt en bewaart alle gegevens die u
vrijwillig aan TRAVIAN GAMES bekendmaakt (bijv. in
standaardformulieren of op anderzijds via de websites en games die door
TRAVIAN GAMES worden beheerd) bij wijze van elektronische of andere
communicatiemiddelen, of middels gegevensoverdracht tijdens de
interactie tussen u en de websites en games van TRAVIAN GAMES, in
overeenkomst met de navolgende paragrafen en overeenkomstig de
gangbare wettelijke voorschriften.
Dit behelst gegevens die de gebruiker bekendmaakt aan andere
gebruikers wanneer de gebruikers onderling communiceren via websites
en games die door TRAVIAN GAMES worden beheerd.
1.
TRAVIAN GAMES bezoeken
Wanneer u een website bezoekt die door TRAVIAN GAMES wordt beheerd,
dan zal uw browser automatisch het IP-adres, de browserversie,
schermresolutie en het besturingssysteem van uw toestel waarmee u de
website hebt bekeken, registreren. Uw browser registreert ook de datum,
tijd en duur van het bezoek aan de website en andere websites die u
gedurende dit bezoek hebt bekeken. TRAVIAN GAMES gebruikt deze
informatie om haar websites en games te optimaliseren. Daarbij maakt
TRAVIAN GAMES op haar websites gebruik van Google Analytics. Lees de
toelichting onder 4.d voor meer informatie over het gebruik van Google
Analytics.

2.

Games van TRAVIAN GAMES gebruiken

a
Registreren
Wanneer u zich registreert voor een spel dat door TRAVIAN GAMES wordt
beheerd, dient u uw e-mailadres in te voeren en een gebruikersnaam en
wachtwoord te selecteren. Deze gegevens worden permanent opgeslagen
door TRAVIAN GAMES wanneer u op de activeringslink klikt die naar het emailadres is verzonden dat u heeft opgegeven ten tijde van registratie. Als
u niet op de activeringslink klikt worden deze gegevens na twee weken
verwijderd. Gebruik als gebruikersnaam nooit uw echte naam, de naam
van een andere persoon of die van een geregistreerde handelsnaam.
Daarbij zal TRAVIAN GAMES een land toewijzen op basis van het IP-adres
van het toestel waarmee het account is aangemaakt. Deze informatie
wordt opgeslagen zodat wij u een overzicht van voor u geschikte
betaalmethoden kunnen aanbieden.
Wanneer u op een advertentielink of andere link van de website van
TRAVIAN GAMES klikt en vervolgens wordt doorverwezen naar een
website die door TRAVIAN GAMES wordt beheerd, dan wordt er op uw
computer een cookie geïnstalleerd die informatie bevat over de link naar
de advertentie, adverteerder, het spel, tijdstip en land bevat waarop u
hebt geklikt. TRAVIAN GAMES zal ook een land toewijzen op basis van het
IP-adres van uw toestel. TRAVIAN GAMES zal deze niet-persoonlijke
informatie beoordelen voor financiële doeleinden van adverteerders en om
advertentiecampagnes te optimaliseren. De cookie wordt verwijderd zodra
de activeringslink is bevestigd.
TRAVIAN GAMES biedt een dienst aan voor een toenemend aantal games
waarmee u slechts een keer een spel kunt activeren en met het
spelaccount kunt u eenvoudig wisselen tussen de verschillende
spelwerelden in het spel. Het principe van deze dienst is dat de door u
opgegeven informatie, ten tijde van registratie voor het spel, door het spel
centraal wordt opgeslagen.

b
De games spelen
TRAVIAN GAMES slaat uw persoonlijke gegevens op om de
gebruikersovereenkomst die is overeengekomen te implementeren en de
gebruikersopties die gerelateerd zijn aan deze overeenkomst (zoals het
gebruik van de games, gebruik van ondersteuning enz.). TRAVIAN GAMES

maakt tevens gebruik van Google Analytics en SWRVE. Lees de toelichting
onder 4.d en 4.e voor meer informatie over het gebruik van Google
Analytics en SWRVE. Dit geldt ook wanneer u een TRAVIAN GAMES-spel
speelt via een van de mobiele apps die door TRAVIAN GAMES worden
beheerd.

c
Communicatiekanalen
De games en websites die door TRAVIAN GAMES worden beheerd bieden
verschillende communicatiemogelijkheden met TRAVIAN GAMES of andere
spelers. TRAVIAN GAMES maakt automatisch gebruik van filtersystemen
die communicatievormen, welke in strijd zijn met § 9 van de Algemene
Voorwaarden van Travian Game GmbH, voorkomen. TRAVIAN GAMES
maakt met name gebruik van filtersystemen voor het blokkeren van bulk
mail en berichten met beledigende, obscene of racistische inhoud,
berichten die geweld verheerlijken of aanstootgevende inhoud bevatten of
berichten die reclame maken voor producten of diensten. Bovendien
registreert TRAVIAN GAMES tijdelijk het gebruik van communicatiekanalen
om technische fouten te analyseren en te verhelpen, de veiligheid en
integriteit van het systeem te garanderen en om niet-persoonlijke
gebruikersstatistieken te creëren. De rapporten bevatten informatie over
de datum en het tijdstip van het bericht, de afzender en ontvanger en de
hoeveelheid gegevens die zijn verzonden.
Uw berichten worden nooit zonder uw goedkeuring gelezen door
medewerkers of tussenpersonen van TRAVIAN GAMES. Bij verdenking
door TRAVIAN GAMES van verkeerd en/of onbevoegd gebruik van de
beschikbare communicatiekanalen (bijv. waneer een ontvanger misbruik
meldt) behoudt TRAVIAN GAMES zich het recht om het betreffende
spelaccount en de berichten die vanaf dat account zijn verstuurd te
onderzoeken en daar waar nodig verdere stappen te ondernemen.

d
Onderzoek naar beïnvloeding van spelactiviteiten
TRAVIAN GAMES verzamelt en bewaart rapporten waaruit blijkt hoe de
websites en games van TRAVIAN GAMES worden gebruikt, bijv.
gebruikersactiviteiten in het spel, communicatie in het spel tussen de
gebruikers onderling of communicatie met spelgerelateerde diensten. Dit
behelst het toezicht houden op de spelpatronen en mogelijke beïnvloeding
van de werking van het spel waardoor ongeoorloofd of ongepast gebruik
door gebruikers kan worden opgespoord. TRAVIAN GAMES maakt gebruik
van speciale programma’s die een schending van de regels van de spellen

opspoort, bijvoorbeeld programma’s ten behoeve van het opsporen van
het gebruik van niet-geautoriseerde scripts. Om dit mogelijk te maken
bewaren dergelijke programma’s IP-adressen, inloggegevens van de
laatste 14 dagen en overige gegevens die door de browser als header
informatie wordt overgedragen. Bovendien heeft TRAVIAN GAMES
personen in dienst die speciaal opgeleid zijn om dit te kunnen uitvoeren.
Dit kunnen werknemers of freelancers zijn die voor TRAVIAN GAMES
werken. Ook selecteert TRAVIAN GAMES geschikte kandidaten uit de
spelersranglijst die hebben aangegeven dat ze een dergelijke taak
vrijwillig willen uitvoeren. Om hun taken naar behoren te kunnen
uitvoeren hebben de werknemers, freelancers en vrijwilligers (“speciaal
opgeleid personeel”) toegang tot dezelfde informatie als de door TRAVIAN
GAMES gebruikte speciale programma’s. Daarnaast zal enige schending
van de huidige Algemene Voorwaarden en spelregels, bijv. onrechtmatig
gebruik van verschillende spelaccounts of het beledigen van andere
spelers, door het speciaal opgeleid personeel aan het licht gebracht en
bestraft worden. Het speciaal opgeleid personeel handelt exclusief en in
overeenstemming met de bepalingen en instructies van TRAVIAN GAMES
en dient met name zorg te dragen dat de gangbare Wet bescherming
persoonsgegevens wordt nageleefd. Ten aanzien van het verwerken van
persoonlijke gegevens is TRAVIAN GAMES de verantwoordelijke partij.
Indien TRAVIAN GAMES vaststelt dat u uw contractuele verplichtingen
schendt, bijvoorbeeld bij gebruik van niet-geautoriseerde scripts, dan
behoudt TRAVIAN GAMES zich uitdrukkelijk het recht om uw IP-adres te
koppelen aan overige gegevens die TRAVIAN GAMES heeft opgeslagen,
om zo de schending onder uw aandacht te brengen. TRAVIAN GAMES
behoudt zich tevens het recht om verdere stappen tegen de betreffende
gebruiker te ondernemen ten behoeve van het herstel van de
gebruikelijke werking van het spel.

e
Intern onderzoek
TRAVIAN GAMES gebruikt tevens de door u verstrekte of opgeslagen
informatie voor intern onderzoek naar demografie, gebruikersinteresses
en gebruikersgedrag. Het gebruik van deze gegevens wordt anoniem
uitgevoerd. U kunt te allen tijde de toekomstige verzameling en opslag
van deze informatie herroepen. Stuur uw herroeping naar het hieronder
vermelde e-mailadres. Aan de herroeping zijn geen extra kosten
verbonden anders dan de kosten voor het versturen van de herroeping.

f
Betaalverwerking
Wanneer u een betaling uitvoert dient u aanvullende gegevens te
verschaffen. Welke gegevens is afhankelijk van de betaalmethode die u
heeft gekozen. TRAVIAN GAMES biedt verschillende anonieme
betaalmethoden.
TRAVIAN GAMES zal de betreffende gegevens, die vereist zijn voor het
verwerken van een betaling, doorsturen aan de betreffende
dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van de
betalingen. TRAVIAN GAMES zal TG Payment GmbH in München
(Duitsland) toewijzen als zijnde de dienst die dergelijke betalingen
verwerkt. Samenwerking met derden behelst tevens de betaalverwerking
via externe dienstverleners (PayPal, creditcard bedrijven, mobiele netwerk
providers enz.). Deze derde partijen zijn wettelijk verplicht om uw
gegevens vertrouwelijk, veilig en conform de Wet bescherming
persoonsgegevens te behandelen en zij mogen uw gegevens alleen
gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om hun contractuele
verplichtingen na te komen.
Wanneer u tijdens het spelen een betaalopdracht uitvoert, dan zal er een
cookie met een willekeurig aangemaakt ID-nummer worden geïnstalleerd.
Met behulp van dit cookie kunt u terugkeren naar het spel nadat u
betaalverwerking is voltooid.
TRAVIAN GAMES heeft personeel in dienst dat waakt over de correcte
uitvoering van de betaling en om hun taak naar behoren te kunnen
uitvoeren hebben deze personen automatisch toegang tot alle gegevens.
Betreffend personeel handelt exclusief en in overeenstemming met de
bepalingen en instructies van TRAVIAN GAMES en dient met name zorg te
dragen dat de gangbare Wet bescherming persoonsgegevens wordt
nageleefd. Het personeel maakt gebruik van anonieme betaalgegevens om
misbruik van betaalverwerking op te sporen en te voorkomen. In geval
van een overtreding zal de betaalverwerking worden geannuleerd.
Daarnaast behoudt TRAVIAN GAMES zich het recht om alle beschikbare en
indien nodig alle persoonlijke gegevens te gebruiken om verder stappen
ten uitvoer te kunnen brengen.
TRAVIAN GAMES heeft het recht om gegevens bekend te maken aan
derden die door TRAVIAN GAMES zijn toegewezen om betalingen te
verwerken of aan derde partijen die verantwoordelijk zijn voor het innen
van betalingen, voor zover dit noodzakelijk is om betalingen te kunnen
innen.
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Online advertenties op basis van gebruik

Wanneer u een Travian-website bezoekt, worden er advertenties
weergegeven die geoptimaliseerd zijn op basis van relevantie voor u. De
weergegeven adverteerders verzamelen individueel gegevens over uw
gebruik. Gegevens worden bijvoorbeeld verzameld aan de hand van de
bezochte websites, de gebruikte aanbiedingen en de gebruikte banners.
Gebruikers kunnen niet individueel geïdentificeerd worden op basis van
deze gegevens, overeenkomstig volgens wettelijke voorschriften, door het
anonimiseren van de verzamelde gegevens. Vanwege technische redenen
worden verzamelde IP-adressen niet gebruikt voor het activeren van
advertenties op basis van gebruik en zijn volledig geanonimiseerd.
U kunt nadere informatie vinden over hoe Google advertentietechnieken
gebruikt om gegevens te verwerken via de volgende link:
http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners
Wanneer u geen gerichte advertentie van Google wilt ontvangen, kunt u
dit deactiveren via de volgende link:
http://www.google.com/ads/preferences
De Travian-website die u bezoekt gebruikt de volgende service of serviceproviders:
-

-

-

Google AdSense, een service die advertenties van Google Inc.
integreert, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
VS
Google Ad Exchange, een service die advertenties van Google Inc.
integreert, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
VS
Fyber GmbH, Johannisstraße 20, 10117 Berlijn, Duitsland
ATG Ad Tech Group GmbH, Stresemannstr. 342, 22761 Hamburg,
Duitsland

Daarnaast geven wij toestemming aan derden, zoals reclamebureaus, om
cookies te plaatsen om het gebruik van online advertenties te analyseren
en u gerichte advertenties op onze websites aan te bieden, gebaseerd op
uw voorkeuren. Bovendien geeft dit de reclamebureaus de mogelijkheid
de juiste doelgroep te benaderen. Anonieme statistieken worden hiermee
gegenereerd en de gegevens worden gebruikt voor marktonderzoek. Deze
gegevens kunnen niet leiden tot het identificeren van een individu.
Onze Travian-websites gebruiken ook "conversie tracking pixels" van
Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS,

www.facebook.com (“Facebook”) en/of Twitter International Company,
The Academy 42, Pearse Street, Dublin 2, Ierland,
http://www.twitter.com (“Twitter”) en/of Google AdWords, Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS,
www.google.com/adwords (“Google”). Dit programma maakt het voor ons
mogelijk de acties van gebruikers op een website te volgen, wanneer ze
eenmaal zijn doorgestuurd door op een partneradvertentie te klikken op
een website van de provider. Dit betekent dat we de effectiviteit van
Facebook-, Twitter- of Google-advertenties voor statistische doeleinden of
voor marktonderzoek kunnen volgen. De op deze manier verzamelde
gegevens zijn anoniem. We kunnen dan ook geen persoonlijke informatie
zien over een individuele gebruiker. De verzamelde gegevens worden
opgeslagen en verwerkt door Facebook, Twitter of Google. We zullen u
hierover informeren conform de gegevens waar wij op dat moment over
beschikken. Facebook, Twitter en Google kunnen deze gegevens met uw
Facebook-, Twitter- of Google-account combineren en deze conform hun
eigen gegevensbeschermingsovereenkomst gebruiken op
https://www.facebook.com/about/privacy/
of
https://twitter.com/privacy
voor hun eigen reclamedoeleinden.
Conversie-tracking maakt het mogelijk voor Facebook, Twitter, Google en
hun respectievelijke partners om advertenties aan u te tonen binnen en
buiten Facebook, Twitter of het Google Display-netwerk. In beide gevallen
wordt hiervoor ook een cookie op uw computer opgeslagen.
Klik hier wanneer u uw toestemming hiervoor wilt intrekken:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
of
https://twitter.com/settings/security.
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Gebruik via een platform van derden; mobiel volgen

We gebruiken mobiele tracking-technologieën om onze aanbiedingen te
optimaliseren en te verbeteren. We gebruiken de services van adjust
GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlijn, Duitsland (www.adjust.com)
hiervoor. Door gebruik te maken van deze services zijn we in staat

statistische gegevens te verzamelen over hoe onze websites worden
gebruikt om ons aanbod constant te verbeteren. Met betrekking tot het
gebruik van onze apps ontvangen we informatie van uw mobiele
apparaten die we vastleggen en evalueren. De volgende gegevens worden
hierbij verzameld:" IP-adressen die meteen worden geanonimiseerd, MACadressen, anonieme apparaat ID (IDentifier For Advertisers - IDFA of
Google Advertiser ID - GAID), soort webbrowser, taal,
Internetserviceprovider, netwerkstatus, tijdzone, URL van de inlog- en
uitlogpagina, doorgebrachte tijd en de datum van toegang, clickstreamgegevens en andere statistische informatie over het gebruik van onze
services. Een individu kan niet geïdentificeerd worden op basis van deze
gegevens. De op deze manier verzamelde gegevens worden gebruikt om
anonieme gebruikersprofielen op te stellen. De verzamelde gegevens via
tracking-technologieën worden niet gebruikt om de bezoeker van deze
websites persoonlijk te identificeren zonder toestemming van de
desbetreffende persoon in kwestie. De verzameling en opslag van
gegevens kan geweigerd worden, ook voor de toekomst, door de
instellingen in uw mobiele apparaat aan te passen zoals is beschreven in
paragraaf 8.
3.
Gegevensoverdracht aan derden
In enkele gevallen zal TRAVIAN GAMES uw persoonlijke gegevens
bekendmaken aan de volgende derde partijen:






Betaaldienstverleners (zie hierboven)
IT-dienstverleners (bijv. e-mailproviders, host providers)
Database diensten (bijv. analyse van advertentiecampagnes)
Dochterondernemingen (bijv. betaalgegevens aan TG Payment
GmbH)
Vertegenwoordigers van de staat (bijv. onderzoeksautoriteiten)

Dergelijke derde partijen zijn wettelijk verplicht om uw gegevens
vertrouwelijk, veilig en conform de toepasselijke wet- en regelgeving te
behandelen en zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor zover dit
noodzakelijk is om hun taken te kunnen uitvoeren en nakomen of
respectievelijk wanneer zij geacht worden uw gegevens bekend te maken
op grond van wettelijke verplichting.
Tevens zal TRAVIAN GAMES derde partijen enkel en alleen toestaan om
contact met u op te nemen voor reclamedoeleinden, echter alleen met uw
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, waarna TRAVIAN GAMES uw emailadres aan dergelijke derde partijen bekend zal maken.

4.

Technische functies

a
Cookies
Cookies zijn kleine bestanden waarmee TRAVIAN GAMES bepaalde
informatie over uw toestel kan opslaan om bijvoorbeeld vast te stellen
wanneer u opnieuw een website bezoekt of om statistieken te creëren. De
meeste cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser
sluit of een website of spel verlaat dat door TRAVIAN GAMES wordt
beheerd. Echter sommige cookies kunnen voor een langere periode
worden opgeslagen. De bovenstaande paragrafen geven een meer
gedetailleerde omschrijving van de wijze waarop TRAVIAN GAMES gebruik
maakt van cookies.

b
Webbeacons
TRAVIAN GAMES maakt gebruik van “webbeacons” (ook wel onder andere
‘clear GIFs’ of web bugs genoemd). Een webbeacon is een op een website
geplaatste link die naar een kleine elektronische afbeelding verwijst.
Wanneer de website wordt bezocht, via de ingebouwde link, dan wordt de
kleine elektronische afbeelding automatisch ingeschakeld. TRAVIAN
GAMES gebruikt webbeacons om websites en advertentiecampagnes te
optimaliseren door onder meer het aantal bezoeken op een bepaalde
website, wanneer en of een e-mailbericht is geopend enz., te tellen of te
registreren. De bovenstaande paragrafen geven een meer gedetailleerde
omschrijving van de wijze waarop TRAVIAN GAMES gebruik maakt van
webbeacons.

c
Sociale plug-ins
TRAVIAN GAMES maakt via haar website en games gebruik van sociale
plug-ins zoals de ‘Vind ik leuk’-knop van Facebook of Facebook Connect
en de “Google +1” –knop van Google. Een gedeelde functie van sociale
plug-ins houdt in dat wanneer u een website van TRAVIAN GAMES
bezoekt die gebruik maakt van sociale plug-ins, deze gegevens tevens
worden verzonden aan de sociale plug-in provider. Dit geldt ook wanneer
u de website van een provider rechtstreeks bezoekt. Bijvoorbeeld:
wanneer u een website van een sociale plug-in provider opent die voorzien
is van de ‘Vind ik leuk’-knop van Facebook, dan ontvangt Facebook uw IPadres, informatie over uw browserversie, schermresolutie en het

besturingssysteem van uw toestel waarmee u de website bezocht alsook
de URL van de website met de ‘Vind ik leuk’-knop. Dit geldt ook wanneer
u geen gebruik heeft gemaakt van de diensten die door een dergelijke
provider zijn aangeboden. Wanneer de plug-in wordt aangeboden via
Facebook of Google, dan zal bovengenoemde informatie worden
overgedragen naar de Verenigde Staten.
Aanvullende informatie wordt doorgestuurd zodra u bent ingelogd op een
van deze diensten en/of u maakt gebruik van de sociale plug-in tijdens uw
bezoek aan de website. Neem contact op met uw provider als u wilt weten
welke informatie op dat moment wordt overgedragen.

d
Google Analytics
TRAVIAN GAMES maakt gebruik van Google Analytics, een
hulpprogramma voor webanalyse voor haar websites, games en
homepagina’s. Google Analytics maakt gebruik van cookies waardoor wij
uw bezoek aan games en websites die door TRAVIAN GAMES worden
beheerd, kunnen analyseren. Hiervoor verzamelt Google Analytics
gegevens via paginabezoeken, de technische functie van het toestel die
gebruikt worden voor het bezoeken van pagina’s en uw activiteiten op de
websites en in de games die door TRAVIAN GAMES worden beheerd.
Google Analytics analyseert deze gegevens conform haar contractuele
verplichting aan TRAVIAN GAMES om rapporten op te stellen waarin
informatie wordt vermeld over welke vanaf welke URL de website of
games van TRAVIAN GAMES zijn bezocht, vanuit welke geografische
locatie dit is geschied, hoe lang de gebruiker op de website of games van
TRAVIAN GAMES is geweest en de activiteiten van de gebruiker tijdens dit
bezoek. TRAVIAN GAMES heeft Google Analytics dusdanig geconfigureerd
dat de laatste octade van uw IP-adres wordt verwijderd voordat het
binnen Europa wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies
uitschakelen via uw browserinstellingen maar dit kan het gebruik van
TRAVIAN GAMES games of websites beperken. U kunt ook de betreffende
plug-in voor uw browser downloaden en installeren via:
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) en de Google Analytics
JavaScript code zal dan geen informatie over uw bezoeken van TRAVIAN
GAMES games en websites doorsturen naar Google Analytics.

e
SWRVE
TRAVIAN GAMES maakt gebruik van SWRVE, een hulpprogramma voor
webanalyse voor haar games. Hiervoor gebruikt men codefragmenten in

de broncode van het spel of mobiele toepassingen die vervolgens worden
geactiveerd zodra u een bepaalde, door TRAVIAN GAMES aangegeven
actie, uitvoert (bijv. registratie, activering, inlog, verwijdering van
account, aankoop van credits enz.) Na activering worden de volgende
gegevens naar de SWRVE-servers in de EU verstuurd: naam van het spel
of de website, landversie van het spel, een willekeurig aangemaakt en
anoniem ID-nummer voor uw account, een ID-nummer voor een bepaalde
actie, een beschrijving van de actie, tijdstempel, browsersessie-ID en IPadres. Als u een van de games van TRAVIAN GAMES opent via een
mobiele app, worden tevens de volgende gegevens verzonden:
netwerkstatus (bijv. 3G, Wi-Fi), besturingssysteem (zonder
versienummer) en of het een smartphone of tablet betreft. SWRVE
analyseert deze gegevens conform haar contractuele verplichting aan
TRAVIAN GAMES om rapporten op te stellen over het gebruik van een spel
of mobiele app. Daarnaast draagt SWRVE de gegevens ter informatie op
anonieme wijze over aan TRAVIAN GAMES en klanten van SWRVE om een
algemene indruk te geven van het gebruik. Naast dit gebruik in een
anonieme vorm bewaart en gebruikt SWRVE de overgedragen inhoud van
TRAVIAN GAMES enkel conform haar contractuele verplichting aan
TRAVIAN GAMES. U kunt te allen tijde uw toestemming voor de huidige en
toekomstige verzameling en opslag van deze informatie herroepen. Stuur
uw herroeping naar het hieronder vermelde e-mailadres. Aan de
herroeping zijn geen extra kosten verbonden anders dan de kosten voor
het versturen van de herroeping.

f

Push-meldingen

Wanneer u de bijbehorende instelling op uw mobiele apparaat hebt
geactiveerd, mag TRAVIAN GAMES push-meldingen over updates voor
spellen en ander relevant nieuws naar uw mobiele apparaat sturen. U kunt
uw push-meldingen beheren via het menu "Opties" of "Instellingen" in de
mobiele app of in de instellingen van uw apparaat.
5.
Recht tot herroeping
U heeft het recht om te allen tijde uw goedkeuring in te trekken op
voorwaarde dat uw persoonlijke gegevens met uw goedkeuring en voor
contractuele of wettelijke doeleinden door TRAVIAN GAMES worden
verwerkt. Indien de intrekking het ontvangst van spelinformatie of overige
e-mailberichten betreft, dan bevat alle spelinformatie of elk overig emailbericht die aan u worden verzonden de optie om u af te melden voor
het ontvangen van toekomstige spelinformatie of e-mailberichten. Er zijn

geen extra kosten verbonden aan de herroeping anders dan de kosten
voor het versturen van de herroeping.
6.
Wijzigen of verwijderen van persoonlijke gegevens
U mag te allen tijde uw persoonlijke gegevens wijzigen (bijv. de gegevens
vernieuwen of aanpassen) of verwijderen. Let op: TRAVIAN GAMES zal uw
verwijderingsverzoek niet kunnen uitvoeren wanneer dit verzoek in strijd
is met de verplichting om de gegevens op te slaan of met enige wettelijke
belangen van TRAVIAN GAMES of derden. Indien u wilt dat TRAVIAN
GAMES uw persoonlijke gegevens wijzigt of verwijdert, kunt u hiervoor
contact opnemen met TRAVIAN GAMES via privacy@traviangames.com.
TRAVIAN GAMES zal vervolgens zo spoedig mogelijk de gewenste
wijzigingen in de gebruikersgegevens doorvoeren of deze verwijderen.
Echter, TRAVIAN GAMES maakt u erop attent dat, om technische of
organisatorische redenen, sommige stappen mogelijk nog uitgevoerd
dienen te worden nadat u uw verzoek tot verwijdering heeft ingediend,
wanneer dergelijke stappen op dat moment nog niet volledig zijn
uitgevoerd en/of voltooid.

7.
Informatie over persoonlijke gegevens
Op verzoek zal TRAVIAN GAMES kosteloos alle opgeslagen persoonlijke
gegevens aan u bekendmaken. Deze informatie wordt elektronisch, over
het algemeen per e-mail, aangeleverd.

8.
Deactiveren van uw tracking ID
Voor mobiele Apple-apparaten: Open de instellingen op uw mobiele
apparaat (bijv. iPhone of iPad) en selecteer het "Data privacy" menu. U
kunt advertentie-tracking onder "Advertenties" uitschakelen.
Voor Android-apparaten: Open de instellingen op uw apparaat, ga naar
accounts en open uw Google-account. Kies vervolgens Advertenties om u
af te melden voor op interesse gebaseerde advertenties.
9.
Slotbepalingen
TRAVIAN GAMES behoudt zich het recht om dit Privacybeleid te allen tijde
aan te passen, waarbij TRAVIAN GAMES altijd de toepasbare wet- en

regelgeving zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) in acht zal nemen.

Voor algemene vragen over dit Privacybeleid en de gegevensbescherming
binnen TRAVIAN GAMES, kunt u contact met ons opnemen via
onderstaande adressen. Indien mogelijk, neem dan contact met ons op
via het e-mailadres dat u heeft ingevoerd ten tijde van uw registratie voor
het spel.

E-mail:
privacy@traviangames.com

Postadres:
Travian Games GmbH
Wilhelm-Wagenfeld Straße 22
80807 München

Gedateerd: 1 augustus, 2015

