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457 Independent BV is de verantwoordelijke gegevensverwerker.

Privacy beleid
Bedankt voor het bezoeken van www.boosth.nl, een site die wordt beheerd door Belvedere innovations BV.
In dit privacybeleid wordt toegelicht hoe we de informatie gebruiken die we over jou verzamelen en welke
keuzes je kunt maken over de manier waarop je gegevens worden verzameld en gebruikt.
In dit Privacybeleid wordt met elke verwijzing naar een ‘ouder’ ook een wettelijk toegewezen voogd bedoeld.
INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
Op sommige van onze webpagina’s kun vragen wij om persoonsgevens zoals je naam en e-mailadres.
Hiermee kunnen wij zou informatie toesturen over onze producten en dienstverlening. We kunnen jouw ook
een aanbieding doen om onze producten te kopen via onze website en op andere websites die onze
producten verkopen. In onze app’s BOOSTH Game en BOOSTH Sync vragen wij naast persoonsgegevens
ook om gegevens zoals: e-mailadres, gebruikersnaam (fictief), voornaam, achternaam, gemeente waar je
woonachtig bent, plaatsnaam, geboortedatum, je lengte en je gewicht. We vragen je om deze gegevens
zodat we je de dienst of het product en diensten kunnen aanbieden (bv. prijzen opsturen of andere goederen
verzenden via e-mail of met de post), we eventuele vragen die je hebt kunnen beantwoorden en om ervoor
te zorgen dat we de correcte toestemming vragen en ontvangen van jou of van je ouders.
Wij kunnen je om andere informatie vragen, inclusief maar niet beperkt tot, jouw interesses, opinies en de
manier waarop je de BOOSTH apps gebruikt, om ons te helpen met onze initiatieven en ons inzicht in trends
en patronen onder gebruikers te verbeteren. Als je jonger bent dan zestien jaar en je doet mee aan een
activiteit waarvoor het nodig is dat we jouw persoonlijke gegevens verzamelen en bewaren zodat we je
blijven herkennen of kunnen registreren, zullen we ook om het e-mailadres van een van je ouders vragen
zodat we zijn of haar toestemming hebben voor het verwerken van jouw persoonlijke informatie. Wij
verzamelen niet bewust namen en e-mailadressen van kinderen van jonger dan 16 jaar voor dit soort
activiteiten zonder de ouder daarvan via e-mail op de hoogte te stellen en die ouder de mogelijkheid te
geven in te stemmen met de invoering van de persoonlijke gegevens van hun kind in de relevante database
voor die activiteit. In de periode waarin om toestemming van de ouder wordt gevraagd zal je account op
tijdelijke basis in onze database worden bewaard. Indien we geen toestemming van je ouder ontvangen,
zullen we de informatie die je had verstrekt binnen een redelijke periode conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming welke vanaf 25 mei 2018 actief is verwijderen. Als we je persoonlijke gegevens
verzamelen zodat je kunt meedoen aan een wedstrijd, of aan andere vergelijkbare, eenmalige activiteiten,
bevatten de specifieke voorwaarden voor deelname aan die activiteit aanvullende informatie over het
verzamelen en verwerken van deze informatie.
Op sommige van onze webpagina’s is er soms de mogelijkheid om informatie over andere mensen te
verstrekken. Je kunt bijvoorbeeld de naam en het e-mailadres van iemand opgeven om hem uit te dagen om
mee te gamen, en als je online een geschenk bestelt en dat rechtstreeks naar de ontvanger wilt laten
versturen, kun je worden verzocht om de naam en het woonadres van de ontvanger op te geven. De soorten

informatie die op deze pagina’s over andere mensen kunnen worden verzameld, zijn o.a.: de naam, het
adres en het e-mailadres van de ontvanger. We gebruiken deze informatie uitsluitend om het product of de
service te leveren waar om wordt gevraagd. We vragen of je ervoor kunt zorgen dat je iemands toestemming
hebt voordat je zijn of haar persoonlijke gegevens verstrekt en ook dat je geen informatie verstrekt over
personen die nog geen achttien jaar zijn.
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming heeft u altijd het recht deze
toestemming in te trekken. . Deze specifiek herleidbare data delen wij alleen met personen waarvoor jij of je
ouders specifiek een verzoek hebben gedaan, althans toestemming voor hebben gegeven, bijvoorbeeld op
jouw aangeven de behandelend zorgprofessional.
APPS
Wij bieden spelletjes en andere downloadbare applicaties aan (meestal ‘apps’ genoemd) via verschillende
platforms van derde partijen (zoals de iTunes App Store van Apple en Google Play). Onze apps omvatten
over het algemeen onderdelen, functionaliteit en inhoud zoals spelletjes, video’s en activiteiten. Wij
verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie over kinderen van jonger dan 16 jaar via onze
apps. De informatie die in een app wordt verzameld kan per app verschillen, maar omvat alle informatie die
door een gebruiker wordt opgegeven op het moment dat de gebruiker de app downloadt en gebruikt. Voor
sommige van onze apps is het bijvoorbeeld eerst nodig dat je je registreert en een account bij ons aanmaakt
(bv. je gebruikersnaam, e-mailadres, woonplaats, geboortedatum, lengte en gewicht) voordat je de app kunt
gebruiken
BOOSTHNet is ons online portaal van professionals in de zorg die jou of je ouders specifiek uitnodigen om
jouw beweeggedrag data van BOOSTH met hun te delen als onderdeel van het behandeltraject dat jij bij hen
volgt. Slechts en alleen in het geval jij of je ouders daar toestemming voor geven, kan deze data ook
daadwerkelijk met de betreffende zorgprofessional worden gedeeld.
Voor andere apps kan aanvullende informatie vereist zijn, zoals gegevens i.v.m. een transactie (bv. wanneer
je iets koopt, op aanbiedingen reageert). We kunnen de door jou aan ons verstrekte informatie ook
gebruiken om contact met je op te nemen wanneer je ons om hulp hebt gevraagd.
Wanneer je sociale media-/netwerkplatforms en plug-ins gebruikt, deel je daarmee informatie en hun gebruik
van de informatie is onderhevig aan het privacy beleid van die sociale mediasite. Voor alles in het leven
geldt: ga altijd bewust, weloverwogen en zorgvuldig om met het plaatsen van informatie op sociale media.
Om het ontwerp, de functionaliteit, prestaties en inhoud van onze apps te helpen verbeteren, verzamelen we
meestal bepaalde gegevens wanneer je de app op je mobiele apparaat gebruikt, o.a. gebruiks-, bezoek- en
technische gegevens inclusief het type mobiele apparaat dat je gebruikt, je unieke apparaat-id, het IP-adres
van je apparaat, je gsm-provider en besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat je gebruikt, en
informatie over de manier waarop je de app gebruikt. Onze apps verzamelen doorgaans geen precieze
informatie over de locatie van je mobiele apparaat; dit zou alleen worden gedaan als je uitdrukkelijk wordt
gevraagd om hiervoor toestemming te geven. Je kunt je locatievoorkeuren op elk gewenst moment beheren
door de instellingen op je apparaat te wijzigen.
Als een ouder of voogd zich realiseert dat zijn of haar kind persoonlijk identificeerbare gegevens aan ons
heeft doorgegeven via een app zonder dat hiervoor toestemming is gegeven, neem dan contact op
met info@boosth.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

GEBRUIK VAN INFORMATIE
Voor specifieke eenmalige verzoeken die we van bezoekers ontvangen, worden de e-mailadressen
uitsluitend verzameld en exclusief gebruikt in relatie tot het specifieke eenmalige verzoek.

We gebruiken de persoonlijke gegevens van bezoekers die in het kader van onze activiteiten worden
verzameld uitsluitend voor interne doeleinden, bijvoorbeeld om bezoekers in staat te stellen zich op een
online nieuwsbrief te abonneren, om klantenservice te verstrekken, en/of voor de doeleinden waarvoor de
informatie was verstrekt. Wij gebruiken de door kinderen opgegeven e-mailadressen van ouders om hen te
informeren wanneer we persoonlijke gegevens hebben ontvangen, zoals e-mailadressen van hun kinderen,
en om ouders de optie te bieden om de naam van hun kind uit onze lijsten te verwijderen.
Het kan zijn dat geanonimiseerde data door ons worden verstrekt aan anderen. Maar maak u geen zorgen
het gaat dan over geanonimiseerde data. Deze data is niet herleidbaar tot een persoon.
COOKIES
Als je de deze site bezoekt, sturen we ‘cookies’ naar je computer, voornamelijk om je online beleving te
verbeteren. ‘Cookies’ zijn kleine bestanden die je computerapparatuur kunnen identificeren en die je
persoonlijke voorkeuren en technische informatie kunnen opslaan. Op zichzelf bevatten of onthullen cookies
geen persoonlijke informatie. Maar als je ervoor kiest om de site zelf aan te vullen met persoonlijke
informatie, dan kan deze informatie gekoppeld worden aan de gegevens die in de cookies opgeslagen zijn.
We kunnen ook bepaalde anonieme technische informatie verzamelen tijdens je bezoeken aan de meeste
van onze webpagina’s, zoals het type browser dat je gebruikt, het type besturingssysteem dat je gebruikt en
de domeinnaam van je internetserviceprovider. We gebruiken cookies en technische informatie om je
bezoek aan onze site te verpersoonlijken (bv. zodat we je naam herkennen als je naar onze site terugkeert)
en inzicht te krijgen in jouw trends. Dit helpt ons om het ontwerp en de inhoud van onze site voor bezoekers
te verbeteren en helpt ons met marketinginitiatieven.
Sommige onderdelen van onze site gebruiken cookies om een specifieke reden, bijvoorbeeld zodat een
online spel effectief werkt. In de meeste webbrowsers kun je instellen hoe cookies op je computer
opgeslagen worden en je kunt op elk gewenst moment besluiten om alle cookies te weigeren of dat je op de
hoogte wordt gesteld wanneer er een cookie wordt verzonden. Onthoud echter dat sommige onderdelen van
deze site misschien niet langer goed werken als je cookies weigert.
INFORMATIE DERDEN

Ondanks dat we geen informatie aan derden verkopen, geven wij wel informatie door aan andere partijen om
een beter service te kunnen verlenen. De volgende derde partijen hebben toegang tot een deel van onze
data
•
•
•
•

Google Analytics
iTunes
Google play
Jetpack voor WP
Google Analytics cookies, Google analytics is onze primaire webstatistieken software, er worden geen
identificeerbare data verzonden naar Google analytics maar geografische locaties wanneer deze
beschikbaar zijn.
SERVER HOSTING DETAILS
Als beheerder van de server van deze website, zijn we wettelijk verplicht om informatie te verschaffen over
de binnenkomende en uitgaande traffic op ons website aan de rechts autoriteiten van computer gebruik in
ons land.
VRIJGEVEN VAN INFORMATIE

We kunnen algemene (niet-identificeerbare) informatie over de bezoekers van deze site als geheel delen
met derde partijen, waaronder adverteerders, zakenpartners en sponsors, om inzicht te krijgen in trends en
patronen van gebruikers en om onze zakenrelaties te beheren en te verbeteren. We garanderen dat
dergelijke informatie te allen tijde anoniem wordt gemaakt, zodat je identiteit beschermd is.
We kunnen persoonlijke (wel-identificeerbare) informatie met derde partijen delen, doch slechts voor zover
dat betreft het doeleinde om jouw verzoeken te beheren en verwerken (bv. als je een product of service
bestelt, kunnen we jouw gegevens met externe financiële instanties delen om de betaling van je bestelling te
verwerken). We kunnen ook je gegevens met derde partijen delen (zoals accountants of juridisch adviseurs)
om professioneel advies in te winnen. Vertegenwoordigers en contractmedewerkers die toegang hebben tot
persoonlijke gegevens, zijn verplicht gesteld deze gegevens te beschermen op een manier die conform dit
privacybeleid is, door o.a. de informatie niet te gebruiken voor doeleinden die geen verband houden met de
diensten die zij uitvoeren.
We kunnen persoonlijke gegevens die we hebben bijvoorbeeld vrijgeven als gevolg van gerechtelijke
procedures, als gevolg van een gerechtelijk bevel of een dagvaarding. We kunnen die informatie ook
vrijgeven na een verzoek van de politie of wanneer we van mening zijn dat onderzoek, preventief ingrijpen of
actie is vereist met betrekking tot onrechtmatige activiteiten, vermeende fraude, situaties waarin iemands
veiligheid mogelijk wordt bedreigd, onze gebruiksvoorwaarden worden geschonden of anderzijds volgens de
wet wordt vereist. Daarnaast kunnen wij persoonlijk identificeerbare gegevens over jou overdragen als wij of
een van onze bedrijfsonderdelen worden overgenomen door, verkocht aan of gefuseerd met een andere
entiteit.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Sommige van onze sites kunnen links bevatten naar andere sites waarvan het informatiebeleid anders is
dan dat van ons. Bijvoorbeeld, als je ‘klikt’ op een advertentie, dan kan het zijn dat je door die ‘klik’ de
website verlaat. Dit betreft ook links van adverteerders, sponsors van de zender en partners die onze logo’s
mogen gebruiken als onderdeel van een overeenkomst voor cobranding. Bezoekers zouden het
privacybeleid van de andere sites moeten nalezen, omdat we geen controle hebben over en daarom ook niet
verantwoordelijke kunnen zijn voor de informatie die verzonden wordt naar, of verzameld wordt door, deze
derde partijen.
We kunnen soms inhoud aanbieden (bv. wedstrijden, prijstrekkingen of speciale acties) die wordt
gesponsord door geïdentificeerde derde partijen of derde partijen waarmee een cobranding-overeenkomst is
gesloten. Op grond van deze relaties kunnen de derde partijen persoonlijke gegevens verkrijgen, doch
slechts voor zover die vrijwillig door jou zijn opgegeven met het doeleinde om aan die activiteiten op de site
deel te nemen. We zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over het gebruik van deze
informatie door deze derde partijen. Echter, we informeren je wel op het moment dat we om jouw
persoonlijke gegevens vragen als deze derde partijen deze informatie zullen krijgen, zodat je alsnog
welbewust af zou kunnen zien van het delen van die informatie met de betreffende derde partijen
Beveiliging
Uiteraard hebben wij passende technische maatregelen genomen om verlies, diefstal of anderszins
onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Zo werken wij daar waar nodig met versleutelde
communicatie en beveiligde verbindingen en daarnaast nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot
fysieke en logische toegangsbeveiliging. Deze maatregelen worden periodiek getest en geëvalueerd.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren gegevens conform de wettelijke bewaartermijnen en daarmee dus niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Uw rechten
In het kader van de verwerking van persoonsgegevens heb je een aantal rechten. Welke rechten je hebt,
vindt je hieronder. Als je gebruikt wilt maken van een van deze rechten, kun je contact met ons opnemen via
info@boosth.nl. Wij verzoeken je hierbij duidelijk aan te geven op welk recht je je beroept. Binnen een
redelijke termijn kunt je dan een reactie van ons tegemoet zien.
Recht op inzage
Op jouw verzoek zullen wij je schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van je verwerken, voor welke
doeleinden en hoe lang ze bewaard worden. Om te voorkomen dat wij gegevens verstrekken aan iemand
anders dan jijzelf, zullen wij je vragen zich te legitimeren bij indiening van het verzoek.
Recht op rectificatie
Wanneer wij gegevens van je verwerkt hebben en deze zij niet meer correct of het is je gebleken dat deze
niet correct zijn nadat je een verzoek om inzage hebt gedaan, kun je ons laten weten welke gegevens niet
correct zijn zodat deze door ons gewijzigd kunnen worden.
Recht op verwijdering
Je hebt het recht uw gegevens door ons te laten verwijderen in een van de navolgende gevallen:
-

De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt
(houd rekening met wettelijke bewaartermijnen die wij in acht moeten nemen);
Je trekt jouw toestemming voor (verdere) verwerking in en de toestemming was onze enige
grondslag voor verwerking;
Je maakt gemotiveerd bezwaar en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te
honoreren (zie ook hierna: recht op verzet);
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
De persoonsgegevens moeten gewist worden op basis van een wettelijke verplichting.

Recht op beperking
Je hebt het recht om het gebruik van je persoonsgegevens tijdelijk “stil te zetten”. Je hebt dat recht in de
navolgende gevallen:
-

-

Je hebt gebruik gemaakt van het recht op rectificatie omdat jouw gegevens niet juist zouden zijn.
Gedurende de periode dat wij doende zijn met dit rectificatieverzoek kun je gebruik maken van je
recht op beperking;
De verwerking van persoonsgegevens is onrechtmatig maar je wilt niet dat de gegevens volledig
gewist worden maar uitsluitend het gebruik wordt beperkt;
Je hebt gebruik gemaakt van het recht op verzet en gedurende de behandeling daarvan wil je dat
het gebruik van de persoonsgegevens wordt beperkt.

Gedurende de periode van beperking mogen de gegevens alleen nog verwerkt worden in de volgende
situaties:
-

Je geeft ons toestemming voor verwerking;
Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
Ter bescherming van rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de
Europese Unie of voor een lidstaat.

Let op dat het door jouw gebruikte product functionaliteiten kan verliezen en mogelijk geheel niet meer zou
kunnen werken, indien gegevensverwerking niet meer kan plaatsvinden.

Recht op verzet
Je hebt altijd het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zullen de
verwerking van jouw gegevens staken tenzij wij dwingende gerechtvaardigde belangen kunnen aanvoeren
die zwaarder wegen dan uw belang om de verwerking te staken.
Indien wij jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor marketingdoeleinden zal een daartegen
ingediend bezwaar altijd gehonoreerd worden en direct worden doorgevoerd door ons.
Let op dat het door jouw gebruikte product functionaliteiten kan verliezen en mogelijk geheel niet meer zou
kunnen werken, indien gegevensverwerking niet meer kan plaatsvinden.
Recht op overdraagbaarheid gegevens (dataportabliteit)
Wanneer wij persoonsgegevens hebben verwerkt op basis van een door ons gesloten overeenkomst of op
basis van jouw toestemming dan heb je het recht om een (digitale) kopie van deze gegevens bij ons op te
vragen. Wij zullen deze digitale kopie binnen een redelijke termijn aan u verstrekken.
Als u een klacht heeft
Als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons, stellen wij het op prijs als je
daarover eerst contact met ons opneemt. Je hebt echter altijd het recht een klacht in te dienen bij de
toezichthouder zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Boosth behoudt zich thet recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze
website bekend worden gemaakt. De huidige privacyverklaring is opgesteld in mei 2018. Als je vragen en/of
opmerkingen hebt, houden wij ons warm aanbevolen. Je kunt dan mailen naar info@boosth.nl
.

