Algemene Voorwaarden
Petitie “FairPayVoorArtiesten”
De toegang tot het Platform "playright.be/petitie" (hierna "het Platform" genoemd) en
het gebruik ervan is onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden. Het
ondertekenen van de sectie "FairPayVoorArtiesten (hierna "de Petitie" genoemd)
impliceert de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden. We nodigen u daarom uit om
ze zorgvuldig te lezen voordat u de petitie ondertekent.
Indien u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden, verzoeken wij u om
het Platform te verlaten.
1. Doelstelling en inhoud van de dienstverlening
Het Platform wordt u aangeboden door PlayRight.
PlayRight C.V.B.A.
Boulevard Belgica 14 – 1080 Bruxelles
E-mail: info@playright.be
T: 02 421 53 41
VAT: BE0440 736 227
Het Platform heeft tot doel handtekeningen te verzamelen voor de Petitie die door
PalyRight online is gezet in kader van zijn campagne ter verbetering van het regime
van naburige rechten van uitvoerende kunstenaars (hierna “de Campagne” genoemd).
2. Contactgegevens
Als u meer informatie wenst of opmerkingen of suggesties wilt formuleren, kunt u
contact opnemen met onze communicatie manager, mevrouw Gwennaëlle Joret op
het volgene email adres gj@playright.be.
3. Respectering van het privé leven
In geval van ondertekening van de Petitie, geeft de ondertekenaar zijn
persoonsgegevens door aan PlayRight en machtigt deze om zijn naam, voornaam,
e-mailadres en toestemming te behouden gedurende de periode van 1 oktober 2021
tot 31 december 2022. De verzamelde persoonsgegevens zijn uitsluitend bedoeld
om door PlayRight te worden overhandigd tijdens de bovengenoemde periode aan
leden van de federale regering en de federale parlementaire vergaderingen in
het kader van de campagne. Ze zullen op geen enkele manier worden verkocht of
overgedragen aan derden. Aan het einde van de bovengenoemde periode worden
de persoonlijke gegevens van de ondertekenaars van de petitie permanent
vernietigd en van de servers verwijderd.
De persoonsgegevens van de ondertekenaars van het verzoekschrift worden
verwerkt in overeenstemmingmet de huidige verordening betreffende de

bescherming van persoonsgegevens (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens - AVG - en de toepasselijke lokale wetgeving met
betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens) en alleen in verband met de
Campagne op de hierboven uiteengezette manier. U hebt daarom te allen tijde het
recht om zijn recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking, wissing en
overdraagbaarheid uit te oefenen. Voor vragen met betrekking tot de bescherming
van persoonsgegevens of om deze rechten uit te oefenen, kunt u eenvoudig een
verzoek per post indienen bij: Playright C.V.B.A. Belgicalaan 14 – 1080 Brussel
België of per e-mail naar het volgende adres info@playright.be of telefonisch op het
volgende nummer: +32 (0)2 421 53 41.
4. Toegang tot het Platform
4.1 Raadpleging van het Platform
Iedereen heeft toegang tot het Platform en kan het raadplegen; registratie vooraf is
niet vereist.
4.2 Tekenen van de Petitie
1.Elk ondertekening is strikt persoonlijk en uniek en moet aan een natuurlijke
persoon gerelateerd zijn. Elke deelnemer mag slechts éénmaal deelnemen met een
persoonlijk email adres.
2.De identificatiegegevens moeten altijd vertrouwelijk blijven, opdat geen enkel
account door iemand anders zou kunnen worden gebruikt. De houder van het
emailaccount moet er persoonlijk op toezien dat zijn identificatiegegevens
vertrouwelijk blijven.
4.3 Interactie op het Platform
Er is geen interactie voorzien in kader van de Campagne of de Petitie.
5. Aansprakelijkheid
PlayRight zet alle redelijke middelen in om de dienstverlening op het Platform te
beveiligen en de eventuele hinder ten gevolge van technische storingen zo veel
mogelijk te beperken. PlayRight kan kwaadwillige technische manipulaties of niettoegelaten interventies echter niet uitsluiten. Om die reden kan de PlayRight niet
garanderen dat de toegang tot het Platform nooit wegens dergelijke problemen zal
worden onderbroken of hinder zal ondervinden.
PlayRight behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot het Platform te
allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging te onderbreken, teneinde mogelijk
misbruik of mogelijke fraude op te sporen of te beteugelen, of teneinde technische of
werkingsproblemen te verhelpen.

PlayRight kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor virussen,
eventuele ongewenste bezoeken of enig ander technisch of technologisch probleem,
direct of indirect verband houdend met het Platform. PlayRight kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor enige moeilijkheid die de gebruiker ondervindt of enige schade
die hij kan lijden, met name als gevolg van slechte transmissies via internet, de storing
van het internet of de gebruikte software, de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën
en technische defecten, technische, hardware- of softwarefouten van welke aard dan
ook, van de kant van PlayRight,
de gebruiker of internet- of
telecommunicatieproviders. Dezelfde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor elke
druk-, type- of spelfout.
Voorts is de PlayRight in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse of
onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het gebruik van het Platform, uit de
geleverde bijdragen of uit de niet-inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden door
de gebruikers.
PlayRight kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of voor de
schade die u lijdt wanneer uw emailaccount door een derde zou worden misbruikt.
De lateform Pis vrij toegankelijk. Alle communicatiekosten in verband met de toegang
tot de Platform (internetkosten, computerkosten, enz.) zijn uitsluitend de
verantwoordelijkheid van de gebruiker en worden op geen enkel moment door
PlayRight terugbetaald.
6. Regels voor het gebruik van het Platform
Teneinde een constructief gebruik van het Platform te waarborgen, moeten een
aantal regels in acht worden genomen.
6.1 Onontvankelijke bijdragen
Er kan nooit geld of een andere vergoeding uitgekeerd worden voor een
ondertekening van de petitie.
6.2 Informaticabelemmeringen
Al wie van het Platform gebruikmaakt, verbindt zich ertoe de werking van het
Platform niet te belemmeren of te verstoren, noch iemands privacy te schaden of te
schenden met behulp van:
6.3 Vigerende wet- en regelgeving
Al wie van het Platform gebruikmaakt, verbindt zich ertoe de vigerende wet- en
regelgeving na te leven (waaronder het auteursrecht, de eerbieding van de privacy
enzovoort).
6.4 Commerciële content
Het plaatsen van advertenties voor reclamedoeleinden is verboden.

7. Wijzigingen
PlayRight behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is
de verantwoordelijkheid van de gebruiker om op regelmatige tijdstippen persoonlijk
de geldende voorwaarden te raadplegen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het
laatst gewijzigd en herzien op 8 oktober 2021.
8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring vallen onder het Belgisch recht.
Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken en gerechtshoven van Brussel bevoegd.

