Privacyverklaring
LIFO® Benelux Nederland en België
LIFO® Benelux wordt in Nederland vertegenwoordigd door LIFO® Benelux bv als agent voor
LIFO® en in België door Human Challenge bvba als subagent.

LIFO® Benelux bv
Franciscusweg 249-3a
1216 SG Hilversum
KvK: 32051941
https://lifobenelux.eu

Human Challenge bvba
Toekomststraat 36-38
1800 Vilvoorde
DV.O101970
https://humanchallenge.be

LIFO® Benelux bv is onderdeel van een wereldwijde organisatie en LIFO® agent voor de
Benelux. Als agent is LIFO® Benelux verantwoordelijk voor het opleiden van LIFO®
licentiehouders en het onderhouden van het LIFO® netwerk.
LIFO® Benelux bv is de uitgever van LIFO® materialen en beheert het online vragenlijsten
systeem met als mogelijkheid om persoonlijke profielbeschrijvingen te produceren.
Deze materialen worden uitsluitend aan LIFO® licentiehouders geleverd.
In België is Human Challenge bvba als subagent van LIFO® Benelux bv
verantwoordelijk voor het opleiden van LIFO® licentiehouders, het onderhouden van het
LIFO® netwerk en het uitgeven van LIFO® materialen.
LIFO® Benelux bv/Human Challenge bvba hebben geen direct contact met de
deelnemers/klanten van de LIFO® licentiehouders.
De LIFO® licentiehouders hebben hun eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de AVG.
Rol medewerkers binnen LIFO® Benelux: iedereen bij LIFO® Benelux moet elke rol kunnen
aannemen; dus hanteert LIFO® Benelux geen onderscheid in rechten op basis van functie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Deelnemers die een LIFO® vragenlijst invullen
Voor een goede verwerking van de vragenlijsten en opmaak van LIFO® profielbeschrijvingen,
vraagt LIFO® Benelux de volgende gegevens van de deelnemers: naam, voornaam, emailadres en geslacht. Deze zijn niet verplicht om in te vullen.
Licentiehouders
Van LIFO® licentiehouders worden de door hen verstrekte gegevens bewaard om het LIFO®
licentiehouderschap te registreren, inrichten van een online account, facturatie en het
versturen van een nieuwsbrief.
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Geautomatiseerde besluitvorming
LIFO Benelux neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LIFO Benelux) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
LIFO Benelux bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen:
Deelnemers
Voor- en achternaam, e-mailadres en geslacht van een deelnemer bewaren wij maximaal 180
dagen. Deze termijn is vastgesteld om aan onze verplichting richting licentiehouders te
kunnen voldoen.
Licentiehouders
Het licentiehouderschap blijft doorlopen. Deze gegevens blijven bewaard, tenzij de LIFO®
licentiehouder vraagt om stopzetten van licentiehouderschap en verwijdering van de
gegevens.
Verwerking persoonsgegevens mail
Voor het verwerken van scores van deelnemers wordt gebruik gemaakt van aparte mailboxen.
Items in deze mailboxen worden automatisch na 90 dagen verwijderd.
Inzage of verwijdering
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lifobenelux.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Let op! Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw
verzoek .
LIFO Benelux wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LIFO Benelux neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@lifobenelux.nl
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.
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