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Privacyverklaring voor klanten (B2C) 
 
 
De bescherming van uw privacy is belangrijk voor Repos Production. Deze privacyverklaring geeft een 
gedetailleerd overzicht van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken als u de producten of 
diensten van Repos Production gebruikt. 
 
Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens die wij 
via u of op wettige manier via derden hebben verkregen, evenals de doeleinden van deze 
verwerkingen. Hij beschrijft ook uw rechten ten aanzien van onze verwerkingen van uw 
persoonsgegevens. 
 
Onze activiteiten kunnen ons ertoe brengen om uw persoonsgegevens te verzamelen, met inbegrip 
tijdens uw gebruik van onze apps en websites, (voornamelijk onze website https://shop.rprod.com en 
onze 7 Wonders, 7 Wonders Duel, 7 Wonders Companion, Time’s Up! Party, Time’s Up! Family, Doctor 
Panic apps) (hierna de “Website” of de “Websites”), als u deelneemt aan speltesten, wedstrijden, als 
u contact met ons opneemt of om inlichtingen vraagt. Gegevens die op u betrekking hebben kunnen 
ook aan ons worden doorgegeven door sociale netwerken die uw accounts gebruiken. 
 
 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 
 

2. Minimumleeftijd 
 

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij over u? 
 

4. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens? 
 

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?  
 

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
 

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens 
 

8. Wat zijn uw rechten? 
 

9. Contact en klachten 
 

10. Bijwerking van de Privacyverklaring 
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1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 
 
Repos Production, Belgische vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met hoofdkantoor te 
Komediantenstraat/rue des Comédiens 22 te Brussel, 1000, in België en ingeschreven bij de 
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0535.709.224 (hierna “Repos Production” of 
“wij”), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  
 
 
2. Minimumleeftijd 
 
Wij hechten groot belang aan de bescherming van de veiligheid en de privacy van kinderen. Wij 
verzamelen en gebruiken niet opzettelijk persoonsgegevens van degenen die nog geen 13 jaar zijn, 
zonder de toestemming van zowel het kind als de drager van de ouderlijke verantwoordelijkheid. Ook 
bevestigt u dat u minstens 13 of ouder bent als u uw persoonsgegevens verstrekt in verband met het 
gebruik van onze producten of diensten. Als u nog geen 13 jaar oud bent moet u de toestemming van 
uw ouders of wettelijke voogd vragen om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Neem hiervoor 
contact met ons op via het adres dat hieronder in Artikel 9 staat aangegeven.  
 
 
3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 
 
Wij verzamelen gegevens die betrekking hebben op u, voornamelijk:  
 

§ Uw identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, adres, vennootschap, (vast of mobiel) 
telefoonnummer, e-mailadres, login, wachtwoord en uw geboortedatum, 

§ Uw privé-gegevens zoals uw persoonlijke e-mailadres of postadres, 
§ Uw persoonlijke kenmerken, zoals de aanhef, taal, 
§ U inloggegevens (IP-adressen, cookies) als u onze Websites bezoekt; voor meer informatie, 

verzoeken wij u ons Cookie-beleid1 te raadplegen, 
§ Uw gedrag, gewoontes en persoonlijke activiteiten (voornamelijk uw persoonlijke 

spelgewoontes en -activiteiten: inloggen, gespeelde kaarten, scores, aantal gespeelde spellen, 
enz.) als u onze Websites gebruikt, 

§ Uw aanvullende gegevens die zijn doorgegeven bij de inschrijving, het doen van een online 
bestelling en vragen die u daarbij hebt geformuleerd, zoals de gekozen artikelen, het adres van 
aflevering en facturatie. De gegevens in verband met incidenten die kunnen plaatsvinden 
tijdens het gebruik van de Websites et/of de communicatiekanalen die wij aanbieden, 

§ Iedere andere informatie met betrekking tot onze dienstverlening en om uw vragen te 
beantwoorden. 
 

De persoonsgegevens die voor ons toegankelijk zijn via sociale netwerken als u onze accounts gebruikt 
zijn: 
 

 
1 https://www.iubenda.com/privacy-policy/74214656/cookie-policy 
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§ Uw identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, login, profielfoto, geboortedatum, 
§ Uw inloggegevens (IP-adressen, cookies), 
§ Uw persoonlijke kenmerken zoals taal en plaats, 
§ Uw persoonsgegevens die als openbaar staan aangegeven op deze netwerken evenals de 

inhoud van privé-berichten die u ons via deze netwerken toestuurt. 
 
4. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens? 
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden. Telkens als wij uw 
persoonsgegevens verwerken, doen wij dat op basis van een wettelijke “reden” (of wettelijke 
grondslag) die wij in de onderstaande tabel identificeren.  
 
 

 Doeleinden Juridische grondslag 
1.  Om uw vragen over bepaalde producten en 

diensten te beantwoorden en de contracten 
uit te voeren waarvan u partij bent. 

Deze verwerking is nodig voor de uitvoering 
van het tussen u en Repos Production 
afgesloten contract of voor de uitvoering van 
de precontractuele maatregelen die op uw 
verzoek zijn genomen.  

2.  Om uw persoonlijke account op de website 
shop.rpod.com en onze apps te beheren 

Deze verwerking is noodzakelijk voor de 
uitvoering van het tussen u en Repos 
Production afgesloten contract.  

3.  Om wedstrijden of andere promotie-
evenementen te beheren, zoals toernooien en 
de winnaars te informeren. 

Deze verwerking is nodig voor de uitvoering 
van het tussen u en Repos Production en/of 
één van haar partners afgesloten contract.  

4.  Voor de speltesten  Deze verwerking is gebaseerd op uw 
voorafgaande toestemming bij inschrijving. U 
hebt het recht uw toestemming op elk 
moment in te trekken. 

5.  Om uw vragen te beantwoorden Deze verwerking is gebaseerd op ons 
gerechtvaardigd belang om te communiceren 
met onze klanten en/of gebruikers van onze 
spellen en/of onze applicaties en websites 

6.  Om u verkoopinformatie over onze producten 
en diensten door te geven. 

Wij beschouwen het als ons gerechtvaardigde 
belang om onze klanten op de hoogte te 
houden van onze producten en diensten, 
want dat helpt ons de duurzaamheid en de 
ontwikkeling van onze activiteiten te 
verzekeren. 
Als de wet echter vereist dat Repos 
Production uw toestemming verkrijgt voordat 
wij u dergelijke informatie toesturen, zal 
Repos Production zich op uw voorafgaande 
toestemming baseren voor uitvoering van de 
verwerking. 
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7.  Om te voldoen aan de toepasselijke 
wetgeving, een gerechtelijk bevel, 
rechtsprocedure of de eisen van een 
reglementeringsinstantie. 

Deze verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 

8.  Voor optimale navigatie op de Websites Wij beschouwen dat het ons 
gerechtvaardigde belang is onze Websites te 
optimaliseren. 

9.  Om onze producten en diensten te verbeteren Wij beschouwen dat het ons 
gerechtvaardigde belang is onze producten en 
diensten te verbeteren. 

10.  Om uw rechten en juridische verplichtingen te 
doen gelden en voor iedere rechtsprocedure 
waarbij u betrokken bent die door of tegen u 
is ingesteld. 

Wij beschouwen dat het ons 
gerechtvaardigde belang is onze organisatie 
te beschermen tegen iedere schending van 
een wettelijke verplichting die haar 
verschuldigd is en ons in geval van geschil te 
verdedigen. 

11.  Om rechten van derden te beschermen. Deze verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan wettelijke verplichtingen die op 
Repos Production van toepassing zijn.  
Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de 
doeleinden van de gerechtvaardigde 
belangen die door Repos Production worden 
vervolgd.  
Wij beschouwen dat wij een gerechtvaardigd 
belang hebben dat onze activiteiten geen 
rechten van derden schenden. 

12.  In vooruitzicht op en/of in verband met een 
handelstransactie zoals een overnamefusie, 
een herstructurering of een verkoop. 

Wij beschouwen dat het ons 
gerechtvaardigde belang is om in staat te zijn 
op geïnformeerde manier beslissingen te 
nemen met betrekking tot de toekomst van 
onze onderneming, met de bedoeling onze 
handelsactiviteiten te beschermen en te 
ontwikkelen. 

13.  Om de veiligheid van uw gegevens te 
verzekeren 

Wij beschouwen dat het ons 
gerechtvaardigde belang is de veiligheid van 
uw gegevens te verzekeren. 

14.  Om voornamelijk marketing statistieken uit te 
voeren 

Deze verwerking is gebaseerd op uw 
voorafgaande toestemming.  

 
5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 
 
Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens delen met verschillende categorieën derden, 
afhankelijk van onze behoeften met de volgende bestemde derden categorieën: 
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§ De overige entiteiten van de Asmodee groep waarvan Repos Production deel uitmaakt 
(raadpleeg de lijst met entiteiten van de Asmodee groep hier2), 
 

§ Dienstverlenende derden (onderhoud, opslag, betaling, logistiek, marketing, enz.), op wie 
Repos Production een beroep doet voor de in deel 4 hierboven beschreven doeleinden, 
 
Onze belangrijkste onderaannemers zijn: 
 
- Voor de applicatieve ontwikkeling en support van de 7 Wonders, 7 Wonders Duel, Time’s 

Up Party, Time’s Up Family apps: de vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar 
Frans recht OUTER ZONE ENTERTAINMENT met hoofdkantoor te 31190 Miremont 
(Frankrijk), chemin de Mazade, 64, 812 235 448 Handelsregister Toulouse, 

- Voor de hosting van de informatiesystemen: Amazon Web Service, Inc., met hoofdkantoor 
te P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, USA, 

- Voor de opslag en interne instant messaging, de e-mail en agenda’s: de vennootschap naar 
Iers recht MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED, met hoofdkantoor te Dublin 2 
(Ierland), Sir Rogerson’s Quay, 70, handelsregisternummer 256796, 

- Voor promotionele mededelingen: Twilio EU, met hoofdkantoor te  25 N Wall Quay, North 
Wall, Dublin 1, D01 H104, Ireland, 

- Voor de productiviteits-, collaboratieve en organisatorische applicaties van onze teams: 
de vennootschap naar Amerikaans recht ASANA Inc. met hoofdkantoor te San Francisco, 
CA 94103 (Verenigde Staten), Bryan Street, 1550, Suite 200, 

- Voor het beheer van de interne agenda: de vennootschap naar Amerikaans recht 
SCHEDAPPLE LLC met hoofdkantoor te A307 Cheyenne Wyoming (Verenigde Staten), 
Capitol Avenue, 1603, Suite 310, ondernemingsnummer 2015-000684737, 

 
§ Onze professionele adviseurs zoals advocaten en accountants, auditors, 
§ Aandeelhouders, 
§ Overheids- of reglementaire autoriteiten,  
§ Professionele verzekeraars of alle andere soorten relevante verzekeraars,  
§ Reguleringsautoriteiten / fiscale autoriteiten / vennootschapsregisters, en  
§ Banken. 

 
Noteer dat deze lijst niet uitputtend is en dat er andere gevallen kunnen bestaan waarin wij uw 
gegevens met derden delen, als dat het gerechtvaardigde belang is van Repos Production, toegestaan 
door de toepasselijke wet of als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons 
toepasselijk is of noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract dat tussen u en Repos Production 
is afgesloten.  
 
In deze context kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten de Europese economische 
ruimte (EER), naar landen die geen gelijkwaardig beschermingsniveau voor persoonsgegevens bieden 
als binnen de EER, zoals China, de Verenigde Staten, Canada enz. Bij gebrek aan adequaatheidsbesluit 
van de Europese Commissie, zal de overdracht van uw persoonsgegevens worden gekaderd door de 

 
2 https://corporate.asmodee.com/smd-content/uploads/Templates/Asmodee_group_companies_EN.pdf 
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contractuele standaardbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie of door ieder 
ander gerechtelijk beschermingsmechanisme in overeenstemming met het toepasselijke recht. 

 
6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor 
zij zijn verzameld. In het algemeen bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur die strikt 
noodzakelijk is voor het beheer van de handelsbetrekking met u. Wij bewaren uw persoonsgegevens 
die zijn gebruikt voor verkoopprospectie voor een extra termijn van drie jaar vanaf het einde van de 
handelsbetrekking.  

 
Bovendien bewaren wij sommige van uw persoonsgegevens voor langere termijn, voornamelijk als wij 
daartoe door een wettelijke verplichting gebonden zijn of als deze gegevens noodzakelijk zijn als 
bewijsstelling in rechte of in een contract. In dat geval worden uw persoonsgegevens gearchiveerd en 
bewaard voor de toepasselijke reglementering opgelegde termijn of voor de tijdsduur van de 
toepasselijke wettelijke verjaringstermijn. 
  

 
Als uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn letten wij erop dat zij worden verwijderd of 
geanonimiseerd. 
 
7. Beveiliging van uw persoonsgegevens 
 
Wij verplichten ons tot het verzekeren van de veiligheid uw persoonsgegevens en wij hebben een 
beveiligingsbeleid van informatiesystemen en geschikte technische regels en maatregelen ingesteld 
om ze te beschermen tegen ongeoorloofde inzage, wijzigingen, gebruik en verspreiding of 
onrechtmatige vernietiging of onverhoopt gegevensverlies. 
 
Al onze partners, werknemers, consultants en onderaannemers van gegevens, die inzage hebben in 
persoonsgegevens en worden betrokken bij hun verwerking, zijn gehouden tot vertrouwelijkheid. 
 
8. Wat zijn uw rechten? 
 
U hebt een bepaald aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Elk van deze rechten 
wordt hieronder nader uitgelegd:  
 

• Intrekking van toestemming. U kunt op elk moment uw toestemming met de verwerking van 
uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming intrekken. De intrekking van uw 
toestemming compromitteert in geen geval de rechtmatigheid van de verwerking op basis van 
uw toestemming die voor deze intrekking is gedaan. 

• Inzage. U kunt ons vragen om te bevestigen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, als 
dat het geval is, u op de hoogte brengen van de kenmerken van de verwerking van uw 
persoonsgegevens, u daartoe inzage te geven en daarvan een kopie te verstrekken.  

• Rectificatie. U kunt vragen om uw persoonsgegevens te rectificeren of aan te vullen als zij 
onjuist of onvolledig zijn. 
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• Verwijdering. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen in de volgende 
gevallen: als zij niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn; u uw 
toestemming hebt ingetrokken; naar aanleiding van de uitoefening van uw recht op verzet; uw 
persoonsgegevens zijn op onrechtmatige manier verwerkt; of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. Wij zijn niet verplicht aan uw verzoek tot verwijdering van uw 
persoonsgegevens gevolg te geven voornamelijk als hun verwerking noodzakelijk is voor 
naleving van een wettelijke verplichting of voor vaststelling, uitoefening in rechte of 
gerechtelijk verweer.  

• Beperking. U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (dat 
wil zeggen ze te bewaren zonder ze te gebruiken) als: hun juistheid wordt betwist; hun 
verwerking onrechtmatig is maar u niet wilt dat ze worden verwijderd; zij nog nodig zijn voor 
de vaststelling, de uitoefening of gerechtelijk verweer; wij verifiëren het bestaan van 
dwingende redenen in het kader van de uitoefening van uw recht tot verzet. Wij kunnen het 
gebruik van uw persoonsgegevens voortzetten na een aanvraag tot beperking: met uw 
instemming; voor vaststelling, uitoefening in rechte of gerechtelijk verweer; of om de rechten 
te beschermen tegen iedere andere natuurlijke of rechtspersoon.  

• Overdraagbaarheid. U kunt ons vragen uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat 
aan te leveren dat gangbaar wordt gebruikt en leesbaar is voor een machine of u kunt vragen 
of zij direct aan een andere verantwoordelijke voor verwerking worden doorgegeven, maar 
alleen als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een met u 
afgesloten contract en de verwerking geautomatiseerd is.  

• Verzet tegen werving. Als u ons uw telefoonnummer geeft maar geen commerciële werving 
via de telefoon wilt, kunt u zich gratis inschrijven op de lijst van verzet tegen telefonische 
werving “Bel me niet meer!” op de volgende link https://www.dncm.be/nl/. 

• Verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. U 
kunt zich verzetten tegen iedere verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op ons 
“gerechtvaardigd belang” (zie artikel 3). Als u dit recht uitoefent, moeten wij de verwerking 
staken, behalve als wij aantonen dat er wettelijke en dwingende redenen bestaan die voorrang 
krijgen op uw fundamentele rechten en vrijheden of voor de vaststelling of de uitoefening van 
rechten of gerechtelijk verweer.  

• Verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens voor prospectieve doeleinden. U kunt zich 
op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectieve 
doeleinden.  

 
Om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen, vul dit formulier3 in en stuur 
het naar ons vermelde contactadres. 
 
U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Een 
formulier is beschikbaar op de website van de GBA: https://www.autoriteprotectiondonnees.be. De 
klacht moet daarna worden verstuurd per e-mail: contact@apd-gba.be, of per post naar het adres van 
de GBA: Drukperstraat/Rue de la Presse 35 te 1000 Brussel. 
 
 
9. Contact en klachten  
 

 
3 https://www.rprod.com/rgpd/fr/FORM.pdf 
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Voor meer informatie met betrekking tot uw rechten of voor iedere andere vraag met betrekking tot 
de bescherming van uw persoonsgegevens, neem contact op met Repos Production: 
 

• per post op het volgende adres: Repos Production - Komediantenstraat/rue des Comédiens, 
22 - 1000 Brussel  

• per e-mail op het volgende adres: gdpr@rprod.com 
 
 
 
10. Bijwerking van de Privacyverklaring 
 
Wij kunnen de onderhavige Privacyverklaring af en toe bijwerken, bijvoorbeeld om rekening te houden 
met wettelijke veranderingen, technologische vooruitgang of goede handelspraktijken. Wij brengen u 
op de hoogte in geval van substantiële verandering. 
 
Laatste bijwerking:  
7 oktober 2020 – V3 Asmodee Groep 
26 oktober 2020 – Repos Production 
6 januari 2021 – V3 Asmodee Groep 


