Eaz-Up – Privacystatement
Algemeen
Dit is het privacystatement van Eaz-Up. In dit privacystatement wordt
beschreven hoe Eaz-Up de gegevens van u, gebruiker van de Applicatie van
Eaz-Up (hierna: 'de app'), verwerkt. Eaz-Up acht een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van groot belang. In dit privacystatement leggen wij uit
welke gegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u
aan het privacystatement zorgvuldig te lezen.
Indien u vragen hebt over dit privacystatement, kunt u contact opnemen met
de verwerkingsverantwoordelijke. U kunt de verwerkingsverantwoordelijke,
Eaz-Up, bereiken via info@eaz-up.com.
De App
Beschrijving werking App
In de app worden stressreducerende oefeningen aangeboden. Uw werkgever
stelt de app aan u ter beschikking. Uw privacy en de privacy van alle andere
gebruikers van de app heeft de hoogste prioriteit. Om uw privacy en
anonimiteit te garanderen, reduceert Eaz-Up de verwerking van
persoonsgegevens zoveel mogelijk. Eaz-Up doet dat door geen individueel
account voor u aan te maken maar met algemene, niet herleidbare
activatiecodes te werken. Uw werkgever krijgt zijn eigen, unieke activatiecode.
Die activatiecode kan door u en uw collega's worden gebruikt. Alle
werknemers van een betreffende werkgever gebruiken dezelfde activatiecode.
U ontvangt voornoemde activatiecode via uw werkgever. Als u de app
downloadt, kunt u de app activeren door de activatiecode in te voeren.
Kortom, de activatiecode wordt gekoppeld aan een bedrijf en niet aan
individuele werknemers. Ook vraagt Eaz-Up niet om uw NAW-gegevens, emailadres en/of telefoonnummer. Eaz-Up noch de werkgever kunnen inzien
welke werknemer gebruikmaakt van de app.
Verkrijging gegevens
U zult voor en na het maken van een oefening worden gevraagd om uw
stressniveau een cijfer te geven. De cijfers die u aan uw stressniveau toekent,
worden niet individueel opgeslagen maar direct in een database gezet en
omgezet in statistieken. Die statistieken worden pas met uw werkgever
gedeeld indien minimaal 21 van uw collega's die gebruik mogen maken van de
app de oefeningen heeft gedaan. Op die manier garandeert Eaz-Up dat het
stressniveau van u en uw collega's niet-herleidbaar wordt opgeslagen en ook
niet-herleidbaar wordt gedeeld met uw werkgever.
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Doelomschrijving van gebruik
Eaz-Up bewaart gegevens met het doel zijn dienst te analyseren en te
verbeteren. De analyses zijn op geen enkele wijze herleidbaar naar uw
identiteit. Het doel van het gebruik van deze gegevens is het verbeteren van
de app en het inzichtelijk maken van het effect van de app.
Eaz-Up krijgt zo voor de complete groep gebruikers inzicht in:
a. de ontwikkeling van het stressniveau
b. de populariteit van de verschillende oefeningen
Om inzicht te verschaffen in het effect van de app, verstrekt Eaz-Up
geanonimiseerde statistieken aan derden.
Eaz-Up verwerkt voornoemde gegevens alleen indien u akkoord gaat met de
Gebruiksvoorwaarden van de app en u bevestigt dat u akkoord bent met dit
privacystatement.
Verwerking persoonsgegevens
Door te werken met niet-herleidbare, algemene activatiecodes die door alle
werknemers van een bedrijf gebruikt kunnen worden, zorgt Eaz-Up ervoor dat
Eaz-Up geen persoonsgegevens verwerkt. Zo wordt de privacy van u en uw
collega's optimaal beschermd. Nu Eaz-Up geen persoonsgegevens verwerkt,
is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: 'AVG') niet van
toepassing op de gegevens die via de app worden verwerkt.
Indien u toch op enige andere wijze persoonsgegevens verstrekt aan Eaz-Up,
geldt het volgende. Als u persoonsgegevens verstrekt aan Eaz- Up, hebt u
recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw
persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de AVG. Ook hebt u het
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
en tegen de overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke.
Indien u van (een van) deze rechten gebruik wilt maken, kan u Eaz-Up
bereiken via info@eaz-up.com.
U heeft bovendien het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens indien deze klacht betrekking heeft op de verwerking van
uw persoonsgegevens door Eaz-Up.
Bewaartermijn
Eaz-Up bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de
doeleinden waarvoor de desbetreffende persoonsgegevens zijn verzameld en
vervolgens verwerkt, tenzij Eaz-Up op grond van een wettelijke bepaling
verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.
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Verstrekking aan derden
Eaz-Up zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij de
doorgifte geschiedt aan een door Eaz-Up ingeschakelde bewerker. Eaz-Up
heeft met deze bewerker een overeenkomst gesloten die erop toeziet dat de
bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten
verwerkingen. Eaz-Up verstrekt uw persoonsgegevens eveneens aan
bevoegde instanties als Eaz-Up daar wettelijk toe verplicht is.
Beveiliging
Eaz-Up neemt doeltreffende technische en organisatorische maatregelen om
misbruik en of onrechtmatige verkrijging van gegevens te voorkomen. Dit doet
Eaz-Up onder andere door de verwerking van persoonsgegevens zoveel
mogelijk te beperken.
Wijzigen van privacystatement
Het privacystatement van Eaz-Up kan worden uitgebreid of gewijzigd.
Wijzigingen zullen minimaal twee weken van tevoren worden aangekondigd
via de app. Eaz-Up raadt u aan om het privacystatement bij eventuele
wijzigingen opnieuw te lezen. Indien u na wijziging van het privacystatement
gebruikmaakt van de app, verklaart u daarmee akkoord te zijn met de
wijzigingen.
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