
Privacybeleid 

Artikel 1. Reikwijdte en toestemming 

Het Privacybeleid dient het beleid van THROJE Group B.V. (hierna: THROJE Group) met betrekking tot 

het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van de persoonsgegevens te beschrijven. 

Het Privacybeleid is van toepassing op de website www.scheidshuren.nl (hierna: website) en alle 

gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen (hierna: 

“Diensten”), ongeacht de wijze waarop toegang is verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp 

van mobiele apparatuur. THROJE Group is verantwoordelijk voor de verwerking en het gebruik van de 

ontvangen persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde Diensten, stemt u uitdrukkelijk in dat 

THROJE Group uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart, zoals beschreven in dit 

Privacybeleid en onze Algemene voorwaarden. 

 

Artikel 2. Gegevens die we verzamelen 

 

Gegeven die u verstrekt aan THROJE Group worden verzameld. Wanneer u gebruik maakt van de 

Diensten worden onder meer de volgende gegevens verzameld: uw naam, e-mail, telefoonnummer, 

adres, betaal- of bankgegevens. 

 

THROJE Group verzamelt transactiegegevens die betrekking hebben op uw gebruik van onze diensten, 

met inbegrip van het soort diensten dat u aangevraagd of verstrekt heeft, het in rekening gebracht 

bedrag en andere gerelateerde transactiegegevens. THROJE Group verzamelt tevens gegevens over 

de manier waarop u onze diensten gebruikt, uw uitgesproken voorkeuren en gekozen instellingen. In 

sommige gevallen doet THROJE Group dit door Cookies en soortgelijke technologieën te gebruiken, 

zoals Google Analytics. (Raadpleeg voor meer informatie over deze technologieën onze 

cookieverklaring, zie artikel 4) Daarnaast verzamelt THROJE Group gegevens over de apparaten die u 

gebruikt voor toegang tot onze diensten.  

 

 

Artikel 3. Verwerking en gebruik van de gegevens 

 

THROJE Group verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers en opdrachtnemers wanneer deze 

contact hebben met THROJE Group. THROJE Group kan haar werkzaamheden pas goed uitvoeren 

wanneer de daarvoor noodzakelijke (persoons)gegevens beschikbaar zijn. De persoonsgegevens van 

zowel opdrachtgevers (lees: voetbalverenigingen of particulieren) als opdrachtnemers (lees: 

scheidsrechters) kunnen door THROJE Group worden gebruikt voor commerciële doeleinden, 

bijvoorbeeld om u nader te informeren over de dienstverlening van THROJE Group (of relevante 

producten). Indien u geen informatie over relevante diensten wenst te ontvangen, dan kunt u contact 

met ons opnemen door te mailen naar: info@scheidshuren.nl. 

THROJE Group gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

- Wij gebruiken uw gegevens om te helpen de veiligheid, beveiliging en integriteit van onze 

diensten te behouden; 

- We kunnen de gegevens die we verzamelen gebruiken voor onderzoek, analyse en verbetering 

van de diensten; 

- Om communicatie met of tussen gebruikers mogelijk te maken. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat 

THROJE Group uw gegevens deelt met een relevante sportclub als u zich als scheidsrechter 

heeft aangemeld, of vice versa. 

- Om promoties aan te bieden; 
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- Om claims, of verschillen met betrekking tot gebruik van de diensten van THROJE Group, te 

onderzoeken of om als bewijs te dienen in een (onverhoopte!) procedure; 

THROJE Group verkoopt uw gegevens niet aan derden. 

 

 

Artikel 4. Cookies en andere technologieën  

 

Cookies 

Cookies zijn bestandjes die in uw browser of apparaat worden opgeslagen door websites, apps, online 

media en advertenties. THROJE Group gebruikt cookies en soortgelijke technologieën voor doeleinden 

als: 

- De verificatie van gebruikers; 

- Het onthouden van gebruikersvoorkeuren en -instellingen; 

- Het bepalen van de populariteit van inhoud; 

- (Het uitvoeren en meten van de effectiviteit van reclamecampagnes;) 

- Het analyseren van verkeer en trends op de sites, en in het algemeen inzicht verkrijgen in het 

online gedrag en de interesses van de personen die onze diensten gebruiken. 

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. 

Meer informatie over het uitzetten van de cookie kunt u vinden op de website van de Consumentenbond: 

www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.  

 

Analyse-software 

Met Analyse-software, zoals Google Analytics, worden op de website anonieme gegevens over het 

surfgedrag verzameld. Zo kan THROJE Group zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. 

THROJE Group gebruikt deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van 

de website. Tevens optimaliseert THROJE Group hiermee de werking van de website. De verkregen 

informatie kan door aanbieders van dergelijke Analyse-software worden opgeslagen op servers in de 

Verenigde Staten of elders. THROJE Group kan niets garanderen over het gedrag van de aanbieders 

of makers van Analyse-software. Met sluit THROJE Group niet uit dat de aanbieders of makers van 

Analyse-software de verkregen informatie verstrekken aan adverteerders of deze informatie aan derden 

(zoals de Amerikaanse overheid) verschaft indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht. 

 

Sociale media 

Voor zover op de website knoppen opgenomen zijn om pagina’s te kunnen promoten of delen op 

Facebook of Twitter, wordt erop gewezen dat hierbij sprake is van code van de desbetreffende Social 

Media, waarbij waarschijnlijk door deze Social Media gebruikt wordt gemaakt van een cookie. Deze 

cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op bijvoorbeeld Twitter of Facebook hoeft in 

te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code 

binnen krijgen, kunt u de privacyverklaringen van Facebook en Twitter inzien. 

 

 

Artikel 5. Beveiliging gegevens 
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THROJE Group gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden 

toegang krijgen tot deze gegevens. 

 

Artikel 6. Vragen 

Voor vragen over het privacybeleid van THROJE Group en/of onze website, dan kunt u contact met ons 

opnemen door te mailen naar: info@scheidshuren.nl 

 

Artikel 7. Wijzigingen 

THROJE Group behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. Wij 

raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen. Belangrijke wijzigingen worden medegedeeld op de 

website. Voor zover onder toepasselijke wetgeving is toegestaan, stemt u door het gebruik van onze 

diensten na een dergelijke kennisgeving in met onze updates van dit beleid. Het gewijzigde 

Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn op het moment dat het Privacybeleid op de website is 

geplaatst. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 01-01-2018. 

. 
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