ZOEKTOCHT NAAR DE VERLOREN
CONSOLE-SWEEPSTAKES

OFFICIËLE REGELS
DISCLAIMER: LEES DEZE OFFICIËLE REGELS ZORGVULDIG DOOR. LET IN HET
BIJZONDER GOED OP DE GESCHIKTHEID, DE INDIENINGSCRITERIA, DE
AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIETEN EN HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
VAN DEZE REGELS. DE SPONSOR BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM EEN
DEELNEMER TE DISKWALIFICEREN INDIEN NAAR ZIJN MENING DEZE OFFICIËLE
REGELS NIET WORDEN NAGELEEFD DOOR EEN DEELNEMER.

De Zoektocht naar de Verloren Console-sweepstakes (de 'Sweepstakes') is
onderworpen aan deze officiële regels ('Officiële regels'), die bindend en definitief zijn
voor zaken met betrekking tot de Sweepstakes, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Geen aankoop nodig om mee te doen of te winnen. De Sweepstake wordt
gesponsord door Gen.G (de "Sponsor").
1. Hoe je deelneemt:
● Deelnemers kunnen deelnemen aan de puzzeluitdagingen-sweepstakes
door hun naam en e-mailadres in te vullen op de officiële startpagina van
de sweepstakes en puzzeluitdagingen ("puzzeluitdagingen") te voltooien
op de officiële sweepstakes-website, www.1PasswordConsoleQuest.gg,
tussen 24 mei 2022 en 17 juni 2022.
● Campagne Sociale Sweepstakes:
○ Deelnemers kunnen deelnemen aan de Sociale Sweepstakes van
de campagne op Twitter en Instagram op basis van de
toepasselijke call-to-action die door de sponsor is aangekondigd op
30 mei 2022 tot en met 7 juni 2022 met de hashtag
#Quest4LostConsole op officiële Zoektocht naar de Verloren
Console-berichten op @Gen.G Twitter en @1PasswordOfficial
Instagram ("Inzending") tijdens de Sweepstakes-periode. ("Online
inzending")

○ Deelnemers kunnen deelnemen aan de Campagne Sweepstakes
door te reageren op Twitter en Instagram en de respectieve acties
te voltooien.
○ Elke poging van een persoon om meer dan het vermelde aantal
inzendingen te verkrijgen door gebruik te maken van
meerdere/verschillende accounts of andere methoden, inclusief,
maar niet beperkt tot, script, macro of enige geautomatiseerde of
andere manier die het deelnameproces ondermijnt, zal alle
inzendingen van die persoon ongeldig maken en die persoon zal
worden gediskwalificeerd. Elke gebruiker die zijn sociale
hoofdaccount niet gebruikt voor deelname (d.w.z. Giveawayaccounts), maakt alle inzendingen ongeldig en kan deze
sweepstakes niet winnen.
2. Geschiktheid: Alle in aanmerking komende participanten worden gedefinieerd
als deelnemers.
Je kunt deelnemen om te winnen aan de Sweepstakes als je 13 jaar of ouder bent
en in de Verenigde Staten van Amerika of Canada woont (een "Deelnemer"), met
uitzondering van inwoners van Quebec. Eén inzending per persoon voor elke
bijbehorende oproep tot actie. Als je jonger bent dan 18 jaar maar ten minste
13 jaar oud, mag je alleen deelnemen aan de Sweepstakes onder toezicht
van een ouder of wettelijke voogd die ermee instemt gebonden te zijn aan
deze officiële regels. Als je een ouder of wettelijke voogd bent die akkoord gaat
met deze officiële regels ten behoeve van een kind tussen de 13 en 18 jaar, houd
er dan rekening mee dat je volledig verantwoordelijk bent voor het kind, inclusief
eventuele toepasselijke financiële kosten en wettelijke aansprakelijkheid die het
kind kan oplopen. De Sweepstakes zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13
jaar. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen niet deelnemen aan de Sweepstakes.
Als de sponsor zich ervan bewust wordt dat een kind jonger dan 13 jaar ons
persoonlijke informatie heeft verstrekt of heeft geprobeerd te verstrekken, zal de
sponsor alles in het werk stellen om de informatie permanent uit de bestanden
van de sponsor te verwijderen.
Je kunt deelnemen om te winnen als je woonachtig bent in het Verenigd
Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland en België en je bent ten minste 16 jaar
oud (een "Deelnemer"). De Sweepstakes zijn niet gericht op kinderen jonger dan
16 jaar. Kinderen jonger dan 16 jaar die in een van deze landen wonen, mogen
niet deelnemen aan de Sweepstakes. Als de sponsor zich ervan bewust wordt dat

een kind jonger dan 16 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt of heeft
geprobeerd ons te verstrekken, zal de sponsor alles in het werk stellen om de
informatie permanent uit de bestanden van de sponsor te verwijderen.
Personen met een directe zakelijke relatie met de sponsor of de Gelieerde
Ondernemingen (gedefinieerd als derden die direct of indirect betrokken zijn bij
de sponsor voor de Zoektocht en Sweepstakes) die mogelijk kennis hebben van
Sweepstakes, komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de Wedstrijd.
De Sweepstakes zijn onderworpen aan alle toepasselijke federale, staats- en
lokale wetten, regels en voorschriften. Nietig waar verboden.
3. Sweepstakes Periode: De Zoektocht naar de Verloren Console-sweepstakes
periodes staan hieronder vermeld. Er is één (1) Sweepstake-periode
(“Sweepstake-periode”). Inzendingen moeten zijn ontvangen tijdens hun
respectieve Sweepstake-periode om in aanmerking te komen om te winnen.
● Sweepstakes Periode: 24 mei 2022 om 09:00 EST tot 17 juni 2022 om 23:59
EST.
4. Kansen: De kans op het winnen van een prijs is afhankelijk van het aantal
ontvangen in aanmerking komende inzendingen.
5. Prijzen: Indien in aanmerking komend volgens deze officiële regels, ontvangen
twee (2) deelnemers een hoofdprijs nadat ze aan de hieronder vermelde
voorwaarden hebben voldaan en ontvangen zeventig (70) willekeurig
geselecteerde deelnemers ofwel:
● Winnaars van de hoofdprijs (totaal twee (2) winnaars)
○ Eén (1) Playstation 5, één (1) vijf (5) jaar 1Password Family-lidmaatschap
en Zoektocht naar de Verloren Console Merchandise voor de eerste
deelnemer om alle puzzeluitdagingen te voltooien.
■ Approximate Retail Value (“ARV”): $830 USD
○ Eén (1) Playstation 5, één (1) vijf (5) jaar 1Password Family-lidmaatschap
en Zoektocht naar de Verloren Console Merchandise voor de eerste
deelnemer om alle puzzeluitdagingen te voltooien.
■ Geschatte winkelwaarde: $ 830 USD
● Zeventig (70) winnaars: elke winnaar ontvangt één (1) één (1) jaar 1Passwordlidmaatschap en één (1) van de volgende:

○ Zoektocht naar de Verloren Console Merchandise
■ Geschatte winkelwaarde: $ 30 USD
○ $25 Amazon-cadeaubon
■ Geschatte winkelwaarde: $25 USD
○ Totaal zeventig (70) willekeurig geselecteerde deelnemers die de
prijsformulieren voor puzzeluitdagingen hebben voltooid:
■ Puzzeluitdaging #1: tien (10) willekeurig geselecteerde deelnemers
■ Puzzeluitdaging #2: tien (10) willekeurig geselecteerde deelnemers
■ Puzzeluitdaging #3: tien (10) willekeurig geselecteerde deelnemers
■ Puzzeluitdaging #4: tien (10) willekeurig geselecteerde deelnemers
■ Puzzeluitdaging #5: tien (10) willekeurig geselecteerde deelnemers
■ Puzzeluitdaging #6: tien (10) willekeurig geselecteerde deelnemers
■ Puzzeluitdaging #7: tien (10) willekeurig geselecteerde deelnemers
● Winnaars van Campagne Sweepstakes
○ De Campagne Sweepstakes zal twintig (20) willekeurig geselecteerde
deelnemers hebben die een (1) 1-jarig 1Password-lidmaatschap en een
van de volgende zullen ontvangen:
■ Zoektocht naar de Verloren Console Merchandise
● Geschatte winkelwaarde: $30 USD
■ Gaming Randapparatuur
● Geschatte winkelwaarde: $150 USD
● Winnaars van Sociale Sweepstakes
○ Elke geselecteerde winnaar ontvangt één (1) één (1) jaar 1Passwordlidmaatschap en een van de volgende:
■ Zoektocht naar de Verloren Console Merchandise
■ Gaming Toetsenbord
■ Gaming Headset
○ De Sociale Sweepstakes hebben vierentwintig (24) willekeurig
geselecteerde deelnemers:
■ Twitter Sociale Sweepstakes: negen (9) willekeurig geselecteerde
deelnemers
■ Instagram Sociale Sweepstakes: negen (9) willekeurig
geselecteerde deelnemers
■ Gleam Sociale Sweepstakes: zes (6) willekeurig geselecteerde
deelnemers
Geselecteerde deelnemers hebben geen recht op een overschot tussen de werkelijke
winkelwaarde van de prijs en de geschatte winkelwaarde en enig verschil tussen de
geschatte en werkelijke waarde van de prijs wordt niet toegekend. Geen vervanging,

overdracht of contante inwisseling van de prijs, of contant geld voor enig deel van de
prijs dat niet is gebruikt, op voorwaarde dat de sponsor zich het recht voorbehoudt om
een prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke of hogere waarde als de
geadverteerde prijs om welke reden dan ook niet meer beschikbaar is. Als een
geselecteerde deelnemer een deel van de prijs niet wil, wordt dat deel verbeurd. Alle
extra kosten, inclusief belastingen, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van
geselecteerde deelnemers.
6. Indieningscriteria:
● Inzendingen moeten worden ingediend volgens het gedeelte ‘Hoe kunt u
deelnemen’.
● Inzendingen moeten direct toegankelijk zijn voor de sponsor.
● Inzendingen mogen geen naaktheid of andere aanstootgevende of obscene
onderwerpen weergeven, zoals bepaald naar eigen goeddunken van de sponsor.
● Inzendingen mogen de sponsor niet in een negatief daglicht stellen.
● Inzendingen moeten geschikt zijn voor een breed publiek.
● U stemt er hierbij mee in de sponsor te vrijwaren tegen alle claims van derden
voor enig gebruik door de sponsor van de inzending.
● Hoewel de sponsor inzendingen niet beoordeelt op schendingen van het
auteursrecht, wordt de inzending gediskwalificeerd als, naar eigen goeddunken
van de sponsor, wordt aangenomen dat uw Inzending een inbreuk op het
auteursrecht vormt of kan vormen.
● De sponsor kan verificatie van inzendingen eisen via een procedure die
uitsluitend door de sponsor naar eigen goeddunken wordt bepaald.
● De sponsor behoudt zich het recht voor om een inzending uit te sluiten waarvan
hij van mening is dat deze, naar eigen goeddunken, niet aan deze criteria voldoet
of anderszins in strijd is met deze Regels, en om een dergelijke inzending te
verwijderen of anderszins te verwijderen van een of meer locaties onder de
controle van de sponsor.
● Elke deelnemer heeft slechts één geldige inzending per puzzeluitdaging.
Meerdere inzendingen van dezelfde deelnemer voor dezelfde puzzeluitdaging
worden slechts als één inzending beschouwd.
● Het gebruik van een valsspeelapparaat en/of cheatprogramma zal worden
onderworpen aan sancties naar goeddunken van Gen.G.
● Bij ontdekking van een inzending die schendingen van de hierboven
genoemde Regels begaat, kan Gen.G, zonder beperking van haar
bevoegdheid, de volgende sancties opleggen:
○ Schriftelijke waarschuwing

○ Prijsverval
○ Suspensie
○ Diskwalificatie
7. Winnaarselectie en kennisgeving van geselecteerde deelnemers:
● Eén (1) deelnemer wordt geselecteerd op basis van de vroegste voltooiingstijd
van puzzeluitdaging #7.
● Eén (1) deelnemer wordt willekeurig geselecteerd op basis van de voltooiing van
alle zeven (7) puzzeluitdagingen tijdens de Sweepstake-periode op 24 juni 2022.
● Zeventig (70) deelnemers, maximaal tien (10) per puzzeluitdaging-prijsformulier,
worden willekeurig geselecteerd door een vertegenwoordiger van de sponsor uit
alle in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen tijdens de
Sweepstake-periode op 24 juni 2022; (gezamenlijk "Geselecteerde
deelnemers").
Geselecteerde deelnemers worden op de hoogte gebracht per e-mail, telefoon of
via het platform via het platform waarmee de inzending is gedaan, naar eigen
goeddunken van de sponsor en met de informatie die is verstrekt op het moment
van deelname. Geselecteerde deelnemers moeten binnen drie (3) dagen na de
poging tot kennisgeving reageren (zoals aangegeven). Het niet reageren binnen
drie (3) dagen op de kennisgeving kan leiden tot verbeurdverklaring van de prijs
en in dat geval kan de sponsor willekeurig een alternatieve geselecteerde
deelnemer selecteren uit de resterende in aanmerking komende inzendingen.
Geselecteerde deelnemers kunnen ook een verklaring van geschiktheid /
aansprakelijkheid / publiciteitsvrijgave ("vrijgave") ontvangen. Tenzij wettelijk
beperkt, moeten geselecteerde deelnemers de vrijgave binnen vijf (5) dagen na
de datum van kennisgeving voltooien en retourneren. Een alternatieve
geselecteerde deelnemer kan willekeurig worden geselecteerd uit de resterende
in aanmerking komende inzendingen als een geselecteerde deelnemer: (i) niet
kan worden bereikt; (ii) niet alle handtekeningen op de vrijgave verkrijgt en de
documenten niet tijdig retourneert zoals vereist volgens deze officiële regels; of
(iii) de prijs om welke reden dan ook niet kan accepteren of ontvangen.
8. LICENTIE: Als voorwaarde voor deelname verleent de deelnemer hierbij aan
de sponsor een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde,
overdraagbare, sublicentieerbare en royaltyvrije licentie om te gebruiken, aan te
passen, te reproduceren, afgeleide werken voor te bereiden, te distribueren, uit te
voeren en weer te geven de inzending in alle media over de hele wereld en voor

welk doel dan ook dat de sponsor acht. Als de deelnemer een geselecteerde
deelnemer is, verleent de deelnemer in plaats van de hierboven beschreven
licentie aan de sponsor een exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke,
wereldwijde, overdraagbare, sublicentieerbare en royaltyvrije licentie aan de
sponsor voor het gebruiken, wijzigen, reproduceren, voorbereiden van afgeleide
werken van, distribueren van, de inzending uit te voeren en weer te geven in alle
media over de hele wereld en voor welk doel dan ook dat de sponsor acht.
DEELNEMERS WORDEN NIET SPECIFIEK BETAALD VOOR HUN
INZENDINGEN of voor het verlenen van een van deze rechten aan de
sponsor.
9. Publiciteit: De sponsor behoudt zich het recht voor om de naam, gelijkenis en/
of account-ID van een deelnemer te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden
voorafgaand aan, tijdens of na de einddatum van de Sweepstakes, in alle media,
over de hele wereld, voor altijd, maar alleen in verband met het publiceren van de
Sweepstakes, zonder enige compensatie of voorafgaande beoordeling, tenzij
specifiek verboden door de wet.
Op elk moment voor, tijdens of na de Sweepstakes-periode kan de sponsor, naar
eigen goeddunken, ervoor kiezen om een of meer inzendingen, de naam en
profielinformatie van de maker online te plaatsen of te verspreiden (inclusief
Facebook-pagina's, Twitter-feeds, YouTube-kanalen en websites van derden)
alleen voor promotionele en entertainmentdoeleinden. Het plaatsen van deze
inzendingen betekent niet dat deze inzendingen in aanmerking komen om te
winnen of een geselecteerde deelnemer zijn. De deelnemer begrijpt dat
gebruikers van deze sites hun inzendingen kunnen delen, erop kunnen reageren
(inclusief negatief) en deze opnieuw kunnen plaatsen. Alle verzoeken van
deelnemers om een inzending uit overweging te laten nemen, worden voor zover
praktisch mogelijk ingewilligd. De sponsor is niet verantwoordelijk voor het
opnieuw plaatsen van inzendingen door derden.
10. Algemene voorwaarden: Door deel te nemen, gaan deelnemers ermee
akkoord volledig en onvoorwaardelijk gebonden te zijn aan deze officiële regels en
de beslissingen van de sponsor en doen ze afstand van elk recht om
dubbelzinnigheid in de Sweepstakes of deze officiële regels te claimen. Elk deel
van de Sweepstakes kan geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd, opgeschort
en/of gewijzigd als naar onze mening fraude, technische storingen of andere
factoren buiten onze controle de integriteit of goede werking van de Sweepstakes

aantasten. De sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken
een persoon te diskwalificeren die blijkt te knoeien met het deelnameproces of de
werking van de Sweepstakes, om te handelen in strijd met deze Officiële Regels,
of om te handelen op een onsportieve of verstorende manier, of met de bedoeling
om de legitieme werking van de Sweepstakes te verstoren of te ondermijnen, of
om een andere persoon te irriteren, te misbruiken, te bedreigen of lastig te vallen,
en de sponsor behoudt zich het recht voor om schadevergoeding en andere
rechtsmiddelen van een dergelijke persoon te eisen voor zover toegestaan door
de wet. Deelnemers mogen niet met meerdere identiteiten deelnemen of een
geautomatiseerd systeem, bot of ander apparaat of kunstgreep gebruiken om
meer dan het maximale aantal gekwalificeerde inzendingen in te voeren of te
verkrijgen. De sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de
Sweepstakes te beëindigen en, indien beëindigd, naar eigen goeddunken, de
potentiële winnaar(s) te selecteren in een willekeurige trekking uit alle in
aanmerking komende, niet-verdachte inzendingen die zijn ontvangen voordat
actie werd ondernomen. Niet-opgeëiste prijzen worden niet toegekend. Alle
belastingverplichtingen die voortvloeien uit deze Sweepstakes zijn uitsluitend de
verantwoordelijkheid van geselecteerde deelnemers. Elke poging om opzettelijk
de legitieme werking van de Sweepstakes te beschadigen of te ondermijnen, kan
in strijd zijn met strafrechtelijke en civiele wetten en zal resulteren in een
diskwalificatie van deelname aan de Sweepstakes. Indien een dergelijke poging
wordt gedaan, behoudt de sponsor zich het recht voor om rechtsmiddelen en
schadevergoedingen (inclusief advocaatkosten) te zoeken in de ruimste zin van
de wet, inclusief strafrechtelijke vervolging. Door u aan te melden voor deze
Sweepstakes, gaat u ermee akkoord dat de sponsor contact met u opneemt. U
kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor verder contact door een e-mail te
sturen naar btran@geng.gg.
11. Beperkingen van aansprakelijkheid: Geselecteerde deelnemers gaan
ermee akkoord om sponsoren en gelieerde ondernemingen vrij te geven, te
ontslaan en schadeloos te stellen. Sponsor en elk van hun respectieve
functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, agenten en
gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "gevrijwaarden") van en tegen alle claims,
schade, invaliditeit, advocatenhonoraria en kosten van procesvoering en
schikking, evenals enige aansprakelijkheid als gevolg van enig letsel, schade of
verlies aan een persoon (inclusief overlijden) of eigendom van welke aard dan
ook, resulterend in geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, van: (i) gebruik,
inwisseling, aanvaarding, bezit, eigendom of misbruik van een prijs, (ii) deelname
aan een activiteit, evenement of excursie die wordt aangeboden in verband met

de prijs, (iii) gebruik van een faciliteit, dienst en/of accommodatie met betrekking
tot de prijs, of (iv) deelname aan een Sweepstakes-gerelateerde activiteit of
deelname aan deze Sweepstakes. De gevrijwaarden zijn niet aansprakelijk voor:
(i) te late, verloren, vertraagde, verkeerd geadresseerde, onvolledige onleesbare,
onnauwkeurige, vervormde of onbegrijpelijke vermeldingen, mededelingen of
verklaringen, ongeacht de wijze van verzending; (ii) telefoonsysteem-, telefoon- of
computerhardware, software of andere technische storingen, verbroken
verbindingen, onderbrekingen, vertragingen of transmissiefouten; (iii)
gegevensbeschadiging, diefstal, vernietiging, ongeoorloofde toegang tot of
wijziging van toegang of andere materialen; (iv) enig letsel, verlies of schade van
welke aard dan ook veroorzaakt door de prijs of als gevolg van acceptatie, bezit of
gebruik van een prijs, of van deelname aan de Sweepstakes; of (v) druk-,
typografische, administratieve of technologische fouten in materialen die verband
houden met de Sweepstakes. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te
beperken, zijn gevrijwaarden niet verantwoordelijk voor computerstoringen,
netwerkverbindingen, problemen met e-mailbezorging, systeemstoringen of
incompatibiliteit, typografische, technische of toetsaanslagfouten of
onderbrekingen in uw internetservice, en voor onvolledige, onleesbare, verkeerd
geadresseerde, verkeerd afgedrukte, te late, verloren, beschadigde of gestolen
meldingen.
In het geval dat de sponsor wordt verhinderd om door te gaan met de
Sweepstakes zoals hierin wordt overwogen door een gebeurtenis buiten zijn
controle, inclusief maar niet beperkt tot brand, overstroming, aardbeving, explosie,
arbeidsconflict of staking, overmacht of openbare vijand, of enige federale, wet,
orde of regelgeving van de staat of lokale overheid, of een andere oorzaak die
redelijkerwijs niet binnen de controle van de sponsor ligt (een ''Overmacht''situatie of een gebeurtenis), dan heeft de sponsor, behoudens eventuele vereiste
overheidsgoedkeuring, het recht om de Sweepstakes te wijzigen, op te schorten
of te beëindigen. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van
deze regels heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige
andere bepaling. In het geval dat een bepaling ongeldig of anderszins nietafdwingbaar of illegaal wordt bevonden, blijven deze regels anderszins van kracht
en worden ze geïnterpreteerd in overeenstemming met hun voorwaarden alsof de
ongeldige of illegale bepaling hierin niet was opgenomen. Het nalaten van de
sponsor om enige bepaling in deze Officiële Regels af te dwingen, vormt geen
verklaring van afstand van die bepaling.
12. Geschillen: Geschillen met betrekking tot deze Officiële Regels en/of deze
Sweepstakes worden beheerst door de interne wetten van de staat Californië.

Beslissingen van de sponsor zijn bindend en definitief. Geen enkele eiser in een
geschil waarbij de sponsor betrokken is, heeft het recht om indirecte, punitieve,
incidentele of gevolgschade te claimen of te verkrijgen.
13. Sweepstakeresultaten: stuur voor Sweepstakeresultaten en/of een kopie van
deze officiële regels een met de hand bedrukte, aan jezelf geadresseerde,
gefrankeerde envelop (met vermelding van de specifieke Sweepstakes waarvoor
je de winnaars aanvraagt) naar Gen.G, 1615 16th Street Santa Monica, Californië
90404. Verzoeken moeten binnen 90 dagen na het einde van de Sweepstake zijn
ontvangen.
14. Privacy: De informatie die u verstrekt, wordt alleen gebruikt in
overeenstemming met het privacybeleid van de sponsor:
Dit Privacybeleid beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld,
gebruikt en gedeeld wanneer u www.1PasswordConsoleQuest.gg (de "Site")
bezoekt.
PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
Wanneer u de site bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over
uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en
sommige van de cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Bovendien
verzamelen we tijdens het browsen op de site informatie over de afzonderlijke
webpagina's of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de
site hebben verwezen en informatie over hoe u met de site omgaat. We verwijzen
naar deze automatisch verzamelde informatie als 'apparaatinformatie'.
We verzamelen apparaatinformatie met behulp van de volgende technologieën:
● "Cookies" zijn gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden
geplaatst en vaak een anonieme unieke ID bevatten.
○ Een bezoeker kan ervoor kiezen om bepaalde soorten cookies niet toe te
staan.
○ Een bezoeker kan zich niet afmelden voor strikt noodzakelijke cookies van
de eerste partij, aangezien deze worden gebruikt om de goede werking
van de site te garanderen.
○ Ga voor meer informatie over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen
naar http://www.allaboutcookies.org.
● "Logbestanden" volgen acties die plaatsvinden op de Site en verzamelen
gegevens, waaronder uw IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzende /
exit-pagina's, datum- / tijdstempels en voortgang in de uitdagingen.

● "Webbakens", "tags" en "pixels" zijn elektronische bestanden die worden gebruikt
om informatie vast te leggen over hoe u door de site bladert.
Bovendien verzamelen we bij het invullen van het registratieformulier via de site
bepaalde informatie van u, waaronder uw naam, locatie en e-mailadres. We
verwijzen naar deze informatie als "Registratie-informatie". Wanneer we het in dit
privacybeleid hebben over "persoonlijke informatie", hebben we het zowel over
apparaatinformatie als over registratiegegevens.
HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?
We gebruiken de registratiegegevens die we in het algemeen verzamelen om te
voldoen aan prijzen die via de site zijn verdiend (inclusief het verwerken van uw
prijzen, het regelen van verzending en het verstrekken van prijsbevestigingen).
Daarnaast gebruiken we deze registratiegegevens om met u te communiceren en
te screenen op mogelijk risico of fraude.
We gebruiken de apparaatinformatie die we verzamelen om ons te helpen
screenen op mogelijke risico's en fraude (in het bijzonder uw IP-adres) en meer in
het algemeen om onze site te verbeteren en te optimaliseren (bijvoorbeeld door
analyses te genereren over hoe onze klanten browsen en omgaan met de site, en
om het succes van onze marketing- en reclamecampagnes te beoordelen).
UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN
We delen uw persoonlijke informatie met derden om ons te helpen uw
persoonlijke informatie te gebruiken, zoals hierboven beschreven. We gebruiken
Google Analytics ook om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de site
gebruiken - u kunt hier meer lezen over hoe Google uw persoonlijke informatie
gebruikt: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. U kunt zich hier ook
afmelden voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Ten slotte kunnen we uw persoonlijke informatie ook delen om te voldoen aan
toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op een dagvaarding,
huiszoekingsbevel of ander wettig verzoek om informatie die we ontvangen, of om
onze rechten anderszins te beschermen.
NIET TRACEREN
Houd er rekening mee dat we de gegevensverzameling en het gebruik van onze
site niet wijzigen wanneer we een ‘Niet traceren’-signaal van uw browser zien.

BEWAREN VAN GEGEVENS
Wanneer u zich registreert via de site, bewaren we uw registratiegegevens voor
onze administratie, tenzij en totdat u ons vraagt deze informatie te verwijderen.
WIJZIGINGEN
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen
in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, wettelijke of
regelgevende redenen.
CONTACT OPNEMEN
Voor meer informatie over onze privacypraktijken, als u vragen heeft of als u een
klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op
btran@geng.gg of per post met behulp van de onderstaande gegevens:
1615 16th Street Santa Monica, California United States

