Privacy Statement De Lotto
Verwerking persoonsgegevens
De Lotto is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen
via de internetsites van Lotto, Eurojackpot, Lucky Day, Toto, en Krasloten.
De Lotto respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming
Persoonsgegevens stelt. De verplichte meldingen zijn verricht bij het College Bescherming
Persoonsgegevens.
Om te kunnen deelnemen aan de spellen van De Lotto, dient u een aantal gegevens te verstrekken
aan De Lotto, zoals naam, adresgegevens, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, een bankof gironummer en een e-mailadres. De Lotto gebruikt deze gegevens om de
deelnemersovereenkomst te kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld voor het uitkeren van gewonnen
prijzen of om eventueel door u verschuldigde bedragen te incasseren.)
De Lotto kan uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het doen van aanbiedingen, het
verschaffen van informatie etc. (al dan niet in samenwerking met andere bedrijven). Bij uw
aanmelding van deelname kunt u aangeven dat uw gegevens niet voor dit doel mogen worden
gebruikt. Tevens kunt u hier op een later tijdstip schriftelijk bezwaar tegen maken bij De Lotto op
het hieronder vermelde adres. Aanbiedingen via e-mail kan De Lotto alleen doen als u hier expliciet
toestemming voor hebt gegeven.
De Lotto past technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden. Een van de
maatregelen van beveiliging is dat een loginnaam en/of wachtwoord aan u kan worden toegewezen
respectievelijk door u kan worden gekozen. Met behulp van deze gegevens is De Lotto in staat om
u te herkennen en kan zij u toegang verlenen tot uitsluitend voor u bestemde informatie.

Cookies
De Lotto maakt op haar internetpagina’s gebruik van cookies. Een cookie is een kleine hoeveelheid
gegevens die op uw computer wordt opgeslagen en helpt om het gebruik van de sites van De Lotto
voor u makkelijker te maken. Tevens worden cookies gebruikt om misbruik door derden tegen te
gaan. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt,
waarna u kunt beslissen of u deze wilt accepteren. Voor sommige webpagina’s geldt dat cookies
niet kunnen worden geweigerd. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, krijgt u geen toegang
tot dergelijke internetpagina's.

Contact
U kunt de registratie van uw gegevens deels zelf via internet wijzigen en voor het overige laten
wijzigen of verwijderen door dit kenbaar te maken door middel van een schriftelijk verzoek aan De
Lotto op het hieronder vermelde adres, onder vermelding van de navolgende gegevens: naam,
adres, woonplaats, loginnaam, bank- of gironummer en handtekening.
Als u vragen hebt over dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen met:
De Lotto Klantenservice
Postbus 3074
2280 GB Rijswijk
Telefoonnummer: 0800-1501 (gratis).

