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I. Het Privacy beleid
Het onderstaande World Healthy Living Foundation Privacy beleid („Privacy beleid
en gebruikmaking van Cookies met betrekking tot World Healthy Living Foundation
websites) is opgemaakt door en voor World Healthy Living Foundation en zijn
Europese afdelingen en dochtermaatschappijen met als doel toelichting te geven op
gegevensverwerking door World Healthy Living Foundation.
World Healthy Living Foundation verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming
met de wetgeving in landen waar World Healthy Living Foundation zaken voert. Het
onderstaande Privacy beleid wordt toegepast op persoonsgegevens zoals bedoeld in
de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016 betreffende de bescherming van persoonsrechten in verband met de verwerking
van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking
van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Met privacy van gebruikers worden alle handelingen verstaan die de gebruiker een
veilig gevoel geven in de zin van de AVG waarover hierboven sprake is. Meer informatie
over de manier waarop uw gegevens worden gebruikt.
De concrete verlening van diensten of producten kunt u vinden in het World Healthy
Living Foundation Club Reglement en Inkoopreglement die een aanvulling is in het
onderstaande Privacy beleid.
Gegevens die van de gebruiker worden verzameld worden verwerkt met behulp van
onderstaande websites: https://www.whlf.eu, andere vormen van elektronische
communicatie van World Healthy Living Foundationen en samenwerkende partners,
(meer informatie wordt op de “website” genoemd), die allemaal eigendom zijn van
World Healthy Living Foundation
World Healthy Living Foundation
Topolowa 2232/082 Wieckowice
e-mail. rodo@whlf.eu
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II. Gegevensbeheer
Gegevensverwerking berust op conformiteit, betrouwbaarheid en transparantie van
informatie. Gegevens worden door de Gegevensbeheerder met een concreet, duidelijk
en verantwoord doel verzameld en de toegang wordt beperkt tot het behalen van de
beoogde doelstelling. De beheerder is verantwoordelijk voor de rectify van gegevens
en verwijdering van ongeldige of overbodige gegevens. De beheerder levert nodige
inspanningen om de grootste veiligheid en bescherming van de persoonsgegevens die
hij/zij verwerkt te garanderen. Opgave van gegevens is vrijwillig. Elke gebruiker heeft
recht op inzage en rectify van zijn persoonsgegevens, alsmede verwijdering van zijn
persoonsgegevens die verzameld zijn niet in overeenstemming met de wet of in geval
deze gegevens overbodig zijn voor verlening van diensten door de beheerder.
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III. Definities
1. Gegevensbeheerder (GB) – eigenaar van de bovengenoemde websites: World
Healthy Living Foundation gevestigd in Wieckowice in de buurt van Krakow,
ingeschreven in het Landelijk Gerechtsregister onder nummer: 0000594691, BTW:
5130242885 die elektronische diensten verleent en gegevens opslaat en er toegang
tot verkrijgt in de apparatuur van de gebruiker.
2. Persoonsgegevens - alle gegevens met betrekking tot identificatie of op basis
waarvan identificatie van een persoon mogelijk is.
3. Verwerking van persoonsgegevens - uitvoering van volgende handelingen:
verzamelen, opslaan, verwijderen, opmaken en delen van gegevens.
4. Toestemming van betrokken persoon - vrijelijk en willekeurig gegeven, concrete,
bewuste en ondubbelzinnige toestemming van betrokken persoon in de vorm van een
verklaring of duidelijke actieve handeling waarmee de betrokken persoon zijn/haar
toestemming geeft voor verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Verkrijging van
toestemming moet op de juiste wijze worden aangetoond.
5. Cookies - computergegevens, met name kleine tekstbestanden die worden
opgeslagen en bewaard in de apparatuur waarmee gebruiker pagina’s van de website
bezoekt.
6. Website - internetpagina waarop de beheerder zijn pagina’s heeft opgezet in de
volgende domeinen: https://www.whlf.eudomeinen die met World Healthy Living
Foundation producten samenhangen.
7. Apparatuur - elektronische apparatuur waarmee de gebruiker toegang verkrijgt tot
internetpagina’s van de wesbite.
8. Gebruiker - (rechts)persoon aan wie conform het Reglement en de wet elektronische
diensten kunnen worden verleend of met wie een Overeenkomst inzake elektronische
verlening van diensten is gesloten.
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IV. Gegevens verzamelen en verwerken
Afhankelijk van uw relatie met World Healthy Living Foundationen gebruik van
bepaalde functies van websites waarvan in het Reglement in sprake is World Healthy
Living Foundation kan gegevens op verschillende manieren verzamelen en verwerkt
worden, waaronder:
• gegevensverzameling met betrekking tot de gebruiker met gebruik van „Cookies
• de door u op onze website opgegeven persoonsgegevens door gebruikmaking
van „Cookies”;
• aanmeldingen om deel te nemen aan door de ADO georganiseerde evenementen,
online ingediend via de website www.whlf.eu ;
• aanvraag die u via het contactformulier naar ons gestuurd heeft;
• communicatie per e-mail, telefoon, chat enz.
• ontvangen van donaties van donoren aan de stichting,
• levering van persoonsgegevens door partners van World Healthy Living Foundation.
World Healthy Living Foundation verzamelt en verwerkt de volgende gegevens van
personen die zich inschrijven voor de Stichting georganiseerde conferenties:
a) Voor-en achternaam,
b) E-mailadres,
c) Telefoonnummer,
d) Plaats (onverplicht),
e) De afbeelding van de persoon die vastgelegd werd in de form van een foto die werd
gemaakt tijdens de conferentie en die op de website wordt geplaatst in verband met
de promotie van de activiteiten van de stichting.
Bij de aanmelding voor de conferentie wordt de gebruiker tevens verzocht om de vooren achternaam op te geven van de persoon die hem/haar voor de conferentie heeft
uitgenodigd en deze gegevens worden ook door de stichting verwerkt.
De stichting voor Bewust Leven verzamelt en verwerkt de volgende gegevens van de
personen die donaties doen aan de stichting:
a) voornaam, achternaam, adres, bedrijfsnaam, fiscaal identificatienummer,
handelsregisternummer
Om veiligheidsredenen neemt World Healthy Living Foundation nooit contact met u
op om informatie te ontvangen over bijv. uw credit card nummer, rekeningnummer,
wachtwoord of pincode. Mocht u een bericht ontvangen waarin bovengenoemde
informatie wordt opgevraagd, meld het dan onmiddellijk aan World Healthy Living
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Foundation, onze website beheerder verzamelt geen gegevens die geassocieerd
kunnen worden met concrete gegevens van personen die websites bekijken met
uitzondering van situaties, waarbij registratie en inloggen noodzakelijk zijn om
de website te gebruiken. Opgave van bovengenoemde gegevens is vrijwillig maar
zonder opgave van die gegevens zijn sommige functies van websites ontoegankelijk
zonder registratie en/of inloggen. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
door gegevensbeheerder van alle websites is noodzakelijk voor de uitvoering van de
overeenkomst tussen de beheerder en betrokken persoon of rechtspersoon en voor de
nakoming van wettelijke verplichtingen van de gegevensbeheerder.
Met het oog op de juiste kwaliteit van de door de beheerder geleverde diensten is
verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk voor de bescherming van vitale
belangen van de beheerder met als doel:
a) marketing van diensten of eigen producten;
b) organiseren van acties of conferenties;
c) veiligstellen of instellen van vorderingen;
d) analyse van de kwaliteit van de door de beheerder verleende diensten;

8

V. Toestemming voor het verzamelen en
verwerken van gegevens
Op basis van aparte toestemming van de gebruiker kunnen zijn/haar persoons
gegevens ook voor directe marketingdoeleinden van producten en diensten van de
beheerder worden gebruikt zoals:
a) het sturen van handels- en marketinginformatie en mededelingen van de Beheerder
en verbonden partijen;
b) het sturen van handels- en marketinginformatie en mededelingen via een SMS dienst, per e-mail door de beheerder en verbonden partijen;
Gegevensverwerking gebeurt ten behoeve van nakoming van wettelijke verplichtingen
totdat de gebruiker zijn toestemming weigert of intrekt.

9

VI. Gegevensoverdracht aan derden
Met het oog op verlening van diensten en uitvoering van de overeenkomst is de
gegevensbeheerder bevoegd om persoonsgegevens van de gebruiker over te dragen
aan derden (ontvangers van gegevens in de zin van de Wet van 29 augustus 1997
inzake bescherming van persoonsgegevens) onder voorbehoud dat de derde partij:
a) nodige verklaring omtrent bescherming van persoonsgegevens heeft voorgelegd
die overeenkomt met bepalingen van dit Privacy beleid of;
b) een overeenkomst tot overdracht van persoonsgegevens met World Healthy Living
Foundation heeft ondertekend die aan de bepalingen van de AVG voldoet of;
c) gevestigd is binnen de Europese Unie of in een ander land dat verplicht is om
persoonsgegevens op de juiste manier te beschermen, conform de bepalingen van de AVG of;
d) over het “Safe Harbour” programma certificaat beschikt. Het behalen van een “Safe
Harbour” programma certificaat betekent dat de partijen die erover beschikken het
juiste niveau van gegevensbescherming garanderen waarvan in de AVG sprake is.
World Healthy Living Foundation is bevoegd om persoonsgegevens aan andere leden
van de World Healthy Living Foundation groep over te dragen waaronder entiteiten
die buiten de EU gevestigd zijn incl. in de VS en overige ondernemingen waarmee
World Healthy Living Foundation samenwerkt, met betrekking tot de juiste verlening
van diensten, waaronder:
• bedrijven die computersystemen beheren en/of ICT-instrumenten ter beschikking stellen;
• onderaannemers die onze ICT-diensten ondersteunen;
• bedrijven die post- en koeriersdiensten verlenen;
• bedrijven die boekhoudkundige, financiële en juridische diensten verlenen;
• Aan verleners van diensten in verband met de organisatie van conferenties en
evenementen ter bevordering van de activiteiten van het WHLF
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VII. Recht op inzage van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst
en na beëindiging of nadat het verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens is
ingediend gedurende de periode die nodig is om:
a) klachten en retours te verwerken;
b) vorderingen ten behoeve van de beheerder veilig en/of in te stellen;
c) juridische verplichtingen van de beheerder te vervullen (bijv. naar aanleiding van een
audit, belastingen enz.).
Iedere gebruiker wiens persoonsgegevens door de beheerder worden verwerkt
alsmede verbonden partijen genoemd in punt 6 hebben de volgende rechten:
a) Recht op toegang tot persoonsgegevens die betrekking hebben op hem/haar, met
name bevestiging van verwerking en informatie met betrekking tot verwerking van
zijn/haar persoonsgegevens;
b) Recht op wijziging, actualisering en verwijdering van gegevens indien deze onjuist
of onvolledig zijn;
c) Recht van beperking van gegevensverwerking:
- indien gegevens mogelijk onjuist zijn gedurende de tijd die de beheerder nodig acht
om de juistheid van gegevens na te gaan;
- in geval van onrechtmatige gegevensverwerking indien de betrokken persoon niet
akkoord gaat met verwijdering en in plaats daarvan beperking eist;
- in geval gegevens niet meer nodig zijn voor verwerking maar wel nodig voor een rechtsvordering;
- in geval van bezwaar dat is vastgesteld of gronden van de beheerder zwaarder dan
gronden van degene die bezwaar maakt.
d) Recht tot ontvangst van aan de beheerder geleverde persoonsgegevens en
doorsturen naar een andere beheerder dwz. recht op gegevensoverdracht;
e) Recht op bezwaar tegen gegevensverwerking, incl. profiel op grond van
gerechtvaardigd belang van de beheerder of bij gegevensverwerking voor
directe marketing;
f) Recht op klachtindiening bij de Poolse of Europese toezichthoudende autoriteit
(Voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens) binnen de EU waar de betrokken persoon
verblijft en/of werkt of plaats waar mogelijk de schending van AVG is opgetreden.
g) Recht op menselijke blik van de beheerder, uiting van eigen mening en bezwaar
tegen een beslissing die berust op automatische gegevensverwerking.
Om een beroep te doen op de bovengenoemde rechten met uitzondering van het recht
met letter f), neem contact op met de beheerder: rodo@whlf.eu of per post;
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World Healthy Living Foundation
Topolowa 22
32-082 Wieckowice Polen
Antwoord op de vragen of eis van de gebruiker wordt binnen 1 maand nadat de
beheerder de vraag/eis heeft ontvangen verstuurd naar het e-mailadres van de
gebruiker waarmee de vraag/eis is gestuurd, tenzij de gebruiker een andere vorm van
antwoord eist. Bij ingewikkelde of meerdere eisen kan deze termijn door de beheerder
met twee maanden worden verlengt waarover hij de gebruiker binnen 1 maand na
ontvangst van de eis informeert.
Indien de eisen van de betrokken persoon ongegrond of overdreven zijn, met name
door hun aanhoudende karakter, kan de beheerder:
a) een redelijk bedrag in rekening brengen incl. administratiekosten van
informatieverstrekking, correspondentie of uitvoering van verzochte handelingen; of
b) geen handelingen ondernemen in verband met de eis.
De beheerder verstrekt aan betrokken persoon een kopie van zijn/haar
persoonsgegevens die verwerkt worden. Over meerdere kopieën van gegevens van de
betrokken persoon kan door de beheerder extra kosten in rekening worden gebracht in
verband met administratiekosten.
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VIII. Gebruik maken van Cookies
World Healthy Living Foundation websites maken conform art. 173 van de Wet van 16 juli
2004, Telecommunicatiewet gebruik van cookies van de computergegevens, met name
kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de eindapparatuur van de gebruiker.
Regels met betrekking tot doelen van gegevensverwerking en soort gegevens die
door cookies worden verzameld zijn in een apart document worden verder verwerkt
in („Cookiesbeleid”). Om meer informatie te verkrijgen kunt u terecht bij: http://www.
allaboutcookies.org/
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IX. Wijzigingen in het Privacy beleid
World Healthy Living Foundationis bevoegd op elk willekeurig moment in dit Privacy
beleid wijzigingen aan te brengen zonder u hierover op de hoogte te brengen. Alle
wijzigingen treden in werking op het moment van plaatsing op de websites van World
Healthy Living Foundation.
Datum laatste actualisatie: 16 mei 2018
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