PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES
1.
Algemeen
De website www.livelylives.com en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools (hierna
te noemen: “de website”) behoren toe aan LivelyLives (hierna te noemen: “LivelyLives”), gevestigd te Anna
Paulowna en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37130221.
In dit Privacy Statement is beschreven hoe LivelyLives de persoonsgegevens van de bezoekers c.q. gebruikers
(hierna te noemen: “de gebruiker”) van de website verzamelt, verwerkt en beschermt. Dit privacy beleid is
van toepassing op de website en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools, ongeacht
de wijze waarop de gebruiker toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele
apparatuur.
LivelyLives verwerkt de persoonsgegevens van gebruiker van de website met inachtneming van de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp). LivelyLives is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De
contactgegevens van LivelyLives zijn te vinden op de website. LivelyLives garandeert voor zover mogelijk de
bescherming van de privacy van de gebruiker. Dat betekent dat LivelyLives ook van haar
samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangt bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
2.
Gebruik persoonsgegevens
LivelyLives houdt algemene bezoekgegevens bij. Dit doet LivelyLives om het gebruik van de website zo goed
mogelijk op de gebruiker af te stemmen.
In het kader van de dienstverlening van LivelyLives en om de gebruiker toegang te geven tot het aan het
website gekoppelde community-systeem met inloggedeelte (hierna te noemen: “de community” ontvangt
LivelyLives bij aanmelding en registratie voor toegang tot het portaal de navolgende gegevens van de
gebruiker:
•
Voornaam
•
Achternaam
•
Geslacht
•
Adresgegevens
•
Telefoonnummer
•
E-mailadres
•
Social Media gegevens, zoals (maar niet beperkt tot) gebruikersnamen
Voorts kan LivelyLives aanvullende persoonsgegevens van de gebruiker van de website verkrijgen, doordat
zij gebruik maken van de dienstverlening van LivelyLives. Dit betreft gegevens die de gebruiker van de
website zelf, uit eigen beweging aan LivelyLives verstrekt en gegevens waarover de LivelyLives de
beschikking krijgt als gevolg van gebruik van de website en de community, zoals het IP-adres en informatie
uit cookies.
LivelyLives gebruikt de persoonsgegevens van de gebruiker van de website voor de volgende doeleinden:
•
De uitvoering van de betreffende overeenkomst;
•
De dienstverlening aan de gebruiker van de website en de community;
•
Het faciliteren van de toegang tot de website, alsmede tot de community via een inlognaam
en wachtwoord;
•
Het informeren van de gebruiker over (nieuwe) producten en diensten van LivelyLives, alsmede
van de met
haar samenwerkende partijen of van zorgvuldig geselecteerde derden;
•
Het verzamelen van statistische gegevens en het verbeteren en beveiligen van de website
en de community.
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De gebruiker stemt ermee in dat LivelyLives de verzamelde gegevens mag gebruiken om de gebruiker, al dan
niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen voor producten of diensten van LivelyLives of ondernemingen
van de LivelyLives Groep die interessant voor de gebruiker zouden kunnen zijn.
LivelyLives biedt een nieuwsbrief aan. De persoonsgegevens van de gebruiker worden alleen met expliciete
toestemming van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link
waarmee de gebruiker zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden
verstrekt.
LivelyLives gaat discreet om met de persoonsgegevens van de gebruiker van de website en zal deze nooit
zonder expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld
voor het toezenden van aanbiedingen). LivelyLives verkoopt of verhuurt de persoonsgegevens derhalve niet
aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. LivelyLives
kan de gegevens van de gebruiker combineren met gegevens die zij van andere bedrijven verzamelt en deze
gebruiken om haar diensten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren.
Automatisch gegenereerde informatie die LivelyLives verzamelt voor statistische doeleinden (in het kader
van de werking van de website en de community) en de beveiliging en verbetering van de website en de
community zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot personen herleidbaar zijn.
LivelyLives kan de persoonsgegevens van de gebruiker van de website en de community ook aan derden
verstrekken indien LivelyLives (een) derde(n) inschakelt voor de uitvoering van (delen van) haar diensten,
indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, indien LivelyLives daartoe genoodzaakt is als
gevolg van een rechtszaak en/of in het geval LivelyLives dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen
rechten.
Op de website zijn links opgenomen naar andere websites. LivelyLives is niet verantwoordelijk voor het
privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende
websites.
LivelyLives bewaart de gegevens van de gebruiker van de website niet langer dan nodig is voor het uitvoeren
van de diensten van LivelyLives of zolang als bij wet verplicht is.
3.
Rechten van de gebruiker
De gebruiker heeft het recht om informatie op te vragen over zijn of haar persoonsgegevens die LivelyLives
bewaart. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn, dan kan de gebruiker van
de website de desbetreffende wijzigingen doorgeven via een e-mailbericht aan info@livelylives.com .
De gebruiker van de website en de community die geen digitale nieuwsbrief van LivelyLives wenst te
ontvangen, kan zich hiervoor afmelden via een link die in iedere mailing van LivelyLives opgenomen.
LivelyLives heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens
van de gebruiker van de website optimaal te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van
onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.
4.
Google Analytics
LivelyLives maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van de website
en de community. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De
door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan
LivelyLives ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan LivelyLives haar website of community
aanpassen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
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Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te
kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker toestemming voor het verwerken van de
informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
5.
Cookies
Door gebruik te maken van de website en de community kunnen cookies worden geplaatst; LivelyLives heeft
toegang tot die cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die – tijdelijk of permanent – op de computer,
tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de website en de community worden
teruggestuurd naar de server.
LivelyLives maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en de community.
Met behulp van deze cookies zorgt LivelyLives er onder meer voor, dat de gebruiker bij een bezoek aan de
website of de community niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.
LivelyLives maakt gebruik van de navolgende cookies:
- Permanente cookies: door deze cookies te gebruiken zorgt LivelyLives ervoor dat de gebruiker
bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. De website herkent de voorkeuren die de gebruiker
heeft opgegeven bij een eerder bezoek aan de website. Permanente cookies kunnen worden
verwijderd via de instellingen van de browser.
- Sessie cookies: deze cookies zet LivelyLives in tijdens het bezoek van de gebruiker aan de website en
worden
automatisch verwijderd zodra u de gebruiker de browser afsluit. LivelyLives onthoudt welke
onderdelen de gebruiker tijdens een bezoek bekijkt en stemt daar haar diensten op af.
- Google Analytics cookies: zie hiervoor. Deze cookies worden geplaatst door Google, als deel van de
‘Analytics-dienst’. LivelyLives gebruikt deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om
rapportages te krijgen over hoe de website wordt gebruikt.
- Social media cookies: op de website zijn buttons geplaatst waarmee de gebruiker de berichten van
LivelyLives kan promoten op social media. De social media platformen geven in hun privacyverklaring
aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.
- Tracking cookies: door middel van deze cookies kan LivelyLives te weten komen dat de gebruiker
naast de website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van LivelyLives is geweest.
Het daardoor opgebouwde profiel van de gebruiker is bedoeld om advertenties af te stemmen op het
profiel van de gebruiker.
LivelyLives gebruikt zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies).
Eigen cookies zijn door of voor LivelyLives gemaakt; deze plaatst LivelyLives op computer, tablet of telefoon.
Uitsluitend LivelyLives heeft toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hen gemaakt en
geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. LivelyLives heeft over de inhoud en werking
van laatstgenoemde cookies geen zeggenschap en is daarvoor ook niet verantwoordelijk.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de
instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
6.
Wijzigingen
LivelyLives behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. LivelyLives
adviseert u daarom regelmatig dit privacy beleid te raadplegen voor een update.
Vragen?
Vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen per e-mailbericht worden gezonden aan:
info@livelylives.com
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