NOTICE EN TAKEDOWN FORMULIER VOETBALTV
Door gebruik te maken van dit formulier kun je een klacht en/of melding maken ten aanzien van
Content (in welke vorm dan ook) op de Website, App, Platform en/of Account van VoetbalTV. Wij
nemen alleen volledig en naar waarheid ingevulde formulieren in behandeling. Wij raden je aan
de VoetbalTV Gebruiksvoorwaarden en het VoetbalTV Privacy- en Cookie Beleid (alsmede, indien
van toepassing, die van KNVB en Talpa Network) goed te lezen wanneer je twijfelt of het
onderwerp van je klacht en/of melding daadwerkelijk in strijd is met ons beleid.
Op de Persoonsgegevens die je ons verstrekt door middel van het invullen van dit formulier is het
VoetbalTV Privacy- en Cookie Beleid van toepassing. Vragen op dit gebied kun je stellen via
privacy@voetbaltv.nl.
Termen die in dit formulier met hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis zoals
opgenomen in bijlage 1 (Definities).
Jouw gegevens
Om je klacht en/of melding goed af te kunnen handelen hebben wij de volgende gegevens van je
nodig:
Naam: ……………………………………………………………………………………………...
Account (indien van toepassing): ……………………………………………………………….
E-mailadres: ………………………………………………….....………………………………..
Telefoonnummer: ……………………………………………….………………………………..
Omschrijving van je klacht of melding
……………………………………….……………………………………….……………….……………
………….……………………………………….……………………………………….…………………
…………………….……………………………………….……………….……………………….………
……………………………….……………………………………….………………………………………
.……………………………………….………………….…………………….……………………………
………….……………………………………….……………………………………….…………………
…………………….…………………….………………….……………………………………….………
……………………………….……………………………………….………………………………………
.………………………….…………………………………………………………………………………..
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Waarop ziet je klacht of melding?*
0
0
0
0
0
0
0
0
0

op een uitlating van een gebruiker op de Website, App en/of Platform;
op een door een gebruiker geplaatste beeldopname of afbeelding;
op een door VoetbalTV aangeboden beeldopname of afbeelding, bijvoorbeeld van een
(onderdeel van) een voetbalwedstrijd;
op een uitlating van VoetbalTV op de Website, App en/of Platform;
op het gebruik van jouw Persoonsgegevens op een ongewenste manier;
op een vorm van computercriminaliteit op de Website, App en/of Platform (bijvoorbeeld een
virus of een (poging tot) hacken);
dat je niet wilt dat er wedstrijdbeelden van je team op het Platform worden geplaatst;
op content van overige partijen (niet VoetbalTV of een gebruiker) op de Website, App en/of
Platform (bijvoorbeeld ongewenste advertenties);
overig, namelijk ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

Wat is de grondslag van jouw klacht of melding?*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

discriminatie, racisme en/of haatzaaiing;
belediging, smaad, laster;
bedreiging en/of stalking;
schending van de privacy;
schending van het portretrecht;
pornografisch materiaal;
(poging tot) hacking, skimming en/of andere vormen van (computer)criminaliteit;
anderszins ongewenste berichten (bijvoorbeeld ongewenste reclame);
inbreuk op je intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld op je merkenrecht, auteursrecht
of handelsnaam);
overig, namelijk ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

In welke hoedanigheid doe je deze melding/klacht?*
0
0
0
0
0

Als gebruiker van Account, Platform, de Website en/of App;
als iemand die in beeld is op door VoetbalTV geplaatst beeldmateriaal;
als ouder of voogd van een kind van onder de 16 jaar;
als houder van een geldig intellectueel eigendomsrecht;
overig, namelijk ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
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Wat wil je bereiken met deze melding/klacht?*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Het blokkeren van een account van een gebruiker;
het verwijderen van videobeelden en/of afbeeldingen die zijn geplaatst door VoetbalTV;
het verwijderen van videobeelden en/of afbeeldingen die zijn geplaatst door een gebruiker;
het verwijderen van een uitlating van een gebruiker;
het verwijderen van een uitlating van VoetbalTV;
het verwijderen van content (in welke vorm dan ook) van overige partijen;
het verzoeken om een reactie/uitleg van VoetbalTV;
het opvragen van de NAW-gegevens van een gebruiker;
dat er geen beelden van je team worden opgenomen indien je team op een veld speelt
met camera’s;
overig, namelijk ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

Welk bewijs kun je hiervoor leveren?
0
0
0
0
0
0
0
0
0

het registratienummer van het merkrecht;
het uittreksel uit het Kamer van Koophandel register (waaruit de handelsnaam volgt);
overig bewijs inzake het gebruik van een intellectueel eigendomsrecht;
screenshots;
bewijs van eerder contact/gedane pogingen met betrekking tot het oplossen van het
onderwerp van de melding/klacht;
de gebruikersnaam en/of overige gegevens van de gebruiker, namelijk……….…….
………………………………………………………………………………………………...
de URL, namelijk ……………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………...…………………
overig, namelijk ……………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………..…………….
bewijs leveren is niet mogelijk, omdat ……………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………….

Is een van de volgende situaties van toepassing?
0
0
0

er is sprake van spoed, aangezien er directe en grote schade wordt veroorzaakt;
er is eerder contact gezocht, hierop is niet gereageerd;
er is eerder contact gezocht, de reden voor het niet of onvoldoende ondernemen van actie
was als volgt: ..………………….………………………………………..……...
………………………………………………………………….………………..……………
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Verklaring
0

je hebt het formulier naar waarheid ingevuld en je zal VoetbalTV alle schade vergoeden als
blijkt dat je onjuiste informatie hebt verstrekt.

Bedankt voor het invullen van dit notice en takedown formulier. Je kan dit formulier indienen door
te mailen naar privacy@voetbaltv.nl
Wij zullen je klacht of melding zo snel mogelijk in behandeling nemen en uiterlijk binnen 72 uur
een reactie geven.
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Bijlage 1 – definities
Account
App
Content
Gebruiksvoorwaarden
Persoonsgegeven(s) of Gegevens

Platform
Privacy- en Cookie beleid
Website
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Het
Ledenaccount
en
het
Toeschouwersaccount.
De mobiele applicatie van VoetbalTV,
namelijk de VoetbalTV app.
De Gebruikerscontent en VoetbalTV Content
gezamenlijk.
De gebruiksvoorwaarden voor VoetbalTV.
Elk
gegeven
betreffende
een
geïdentificeerde
of
identificeerbare
natuurlijke persoon in de zin van artikel 4
Algemene
Verordening
Gegevensbescherming.
Het VoetbalTV platform, dat te bereiken is via
de Website en/of App.
Het privacy- en cookie beleid van VoetbalTV.
De
website
www.voetbaltv.nl en/of de
website analyse.voetbaltv.nl
(van
VoetbalTV).
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