Alles wat je moet weten inzake welke gegevens
Millennial Lift verzamelt, voor welk doel en
welke rechten je hebt dienaangaande.
.

Laatste update: 10 mei 2020.

Over Millennial Lift
Hoi! Wij zijn Millennial Lift en dit zijn onze belangrijkste contactgegevens:
https://millenniallift.com
Info@millenniallift.com
Keizersgracht 676
1017 ET Amsterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken
Millennial Lift verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
- Jouw voor- en achternaam;
- Jouw e-mailadres;
- Jouw wachtwoord;
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch alsook de
persoonsgegevens die je in berichten zet;
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
Millennial Lift verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Doeleinden: waarvoor wij de gegevens gebruiken
We gebruiken jouw persoonsgegevens met het volgende doel:
- De website en community te beheren;
- De website en community op jouw voorkeuren af te stemmen;
- Je toegang te geven tot de website, de community en de aangeboden services;
- Informatie over jou te delen met de andere leden;
- Je relevante marketinginformatie te sturen.
- Contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren;
- Je te informeren over wijzigingen van het aanbod aan producten en diensten (van ons
of van derden);
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
Als je de gevraagde persoonsgegevens niet met ons wilt delen, dan kunnen we helaas niet
garanderen dat we de overeenkomst met jou goed kunnen uitvoeren.

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Wij verwerken jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen:
- Je hebt ons toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
voor een of meer specifieke doeleinden;
- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en
Millennial Lift;
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-

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op
Millennial Lift als verwerkingsverantwoordelijke rust;
De verwerking is noodzakelijk om vitale belangen van jou en andere gebruikers van
onze website en community te beschermen.

Persoonsgegevens van kinderen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je
ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@millenniallift.com,
dan verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens
Millennial Lift heeft niet de intentie om bijzondere categorieën van persoonsgegevens te
verzamelen, verwerken of op te slaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Millennial Lift bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of door de wet voorgeschreven. Concreet
betekent dit:
- Alle door jou gedeelde persoonsgegevens: zolang je gebruik maakt van de website en
community;
- Accountgegevens en content: tot één jaar na beëindiging van de overeenkomst
tussen jou en ons;
- Content die je als lid hebt gepost: zolang het bericht niet wordt verwijderd en zolang
de community online is;
- Gegevens voor het versturen van mailings: tot twee jaar na het laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden
Millennial Lift verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Dit zijn in ieder geval de community partner en hosting partner.
Gegevens kunnen derhalve mogelijk via servers ook buiten de EU worden verwerkt. Met
bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Millennial Lift blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen. Alle gegevens die je vrijwillig deelt op onze website of community (zoals
bijvoorbeeld via aanbevelingen, comments, posts of privéberichten), vallen buiten de
verantwoordelijkheid van Millennial Lift.
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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Millennial Lift gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun
je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om
je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of
heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, dan is een verzoek naar
info@millenniallift.com voldoende.
Millennial Lift wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij elke toezichthouder in Europa. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Millennial Lift 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 ons via
info@millenniallift.com.

Contact via onze community
Via onze community/tribe kun je ons vragen stellen aan ons, aan andere leden en je kunt
content (blogs, video’s, comments etc.) posten. De gegevens die je daar geeft, zijn daarom
ook in principe zichtbaar voor andere leden. Wij doen dit omdat je er als lid belang bij hebt
om snel en eenvoudig bruikbare antwoorden te vinden op vragen en interactie met andere
leden kunt hebben. De inhoud van privé-berichten zijn niet zichtbaar voor andere leden maar
wel voor Millennial Lift als beheerder.
Als je een bericht achterlaat op onze community, dan blijft het bericht daar bewaard tot het
niet meer actueel is, waarna het wordt gearchiveerd of verwijderd. Je kunt op onze
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community inloggen via je inloggegevens, er is geen (inlog)integratie met andere platforms
zoals bijvoorbeeld Facebook.

Tot slot
We proberen zo transparant en zorgvuldig mogelijk met je gegevens te omgaan. Als je
desondanks toch vragen of klachten hebt over het gebruik van je gegevens, dan verzoeken
we je eerst met ons contact op te nemen. We zullen dan ons best doen om je vraag te
beantwoorden of aan je klacht tegemoet te komen. Als je het niet eens bent met ons
antwoord dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons. We hopen dat het niet zover komt en dat we er samen uitkomen.
Lees aub ook onze Servicevoorwaarden en Community Policy.
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