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Privacy Verklaring 
maandag 4 juni 2018  Uden 
 
Dit is de privacy verklaring van Leef 7. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw 
persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Leef 7. 
 
Wij maken jou dag bijzonder! Maar we willen niet dat we enige vorm van je privacy 
schenden. In deze privacy verklaring lees je; 
 

 Over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld. 

 Hoe met de gegevens om wordt gegaan.  Zo wordt uitgelegd waar en met 
welke doel jouw gegevens opgeslagen worden.  

 Over je rechten. Je vind al je rechten met betrekking tot jouw gegevens en 
hoe je gebruik kunt maken van die rechten. 
 

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het 
is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 
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01 Inleiding Leef 7 

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Leef 7. Leef 7 is een uitjes en 

activiteiten bureau dat groepsuitjes en spelshows regelt op locatie. Denk hierbij aan 

groepsuitje de Toerist of Wie Molt Er. Daarnaast is Leef 7 een bedrijf dat 

gezelschapspellen ontwikkeld en verkoopt (zoals het escape spel en het land van 

Rohon). Het bedrijf zal in de komende jaren verder groeien naar een entertainment 

bedrijf dat entertainment aanbiedt voor iedereen.  

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Leef 7 verzameld worden. Om hiervan 

enkele voorbeelden te geven kan dit o.a. nodig zijn om contact te houden over het 

komende uitje, gegevens om een uitje leuker en persoonlijker te maken of om spellen 

op de juiste plek te laten bezorgen. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee 

gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. 

Daarover gaat deze verklaring. 

Als jij je niet prettig noch tevreden bent omtrent het gebruik van jouw gegevens door  

Leef 7, neem dan gerust contact op!  

 

Rowin Holtslag 

Rowin@leef7.nl | 0643946533 

Bosschebaan 50 | 5401 ZP | Uden 

Btw. Nr. NL217921607B01 | KvK Nr. 67013058 

Leef 7 is een eenmanszaak, waar Rowin Holtslag de eigenaar van is. Hij is daarmee 

ook de verwerkingsverantwoordelijke van de privacy en de daarbij horende 

gegevens. 

 

 

 

02 Doel Gegevens  

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Leef 7. Deze 

worden hieronder toegelicht. 

Contactpersoon voor een uitje. 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met  Leef 7 via de  

website / via de telefoon of welke andere manier dan ook voor een uitje. Jij bent 

hiermee de contact persoon voor het uitje. In de formulieren wordt echter alleen 

gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen 

bieden, zoals je naam, (bedrijfsnaam), je e-mailadres, je telefoonnummer, je 

gewenste locatie en activiteitomschrijving. De gegevens worden opgeslagen zodat 

dat de activiteit goed verloopt en zijn onderdeel van de product of dienst. Deze 

gegevens zijn cruciaal voor een succesvol uitje. Na het uitje blijven de gegevens 

bewaard in het klantenbestand om als doel terugkerende bezoekers te generen 

(hierbij moet in acht worden genomen dat de contactpersoon even gemakkelijk uit 

het klantenbestand kan worden verwijderd). 

 

mailto:Rowin@leef7.nl
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Informatie gegevens van deelnemers. 

Voor sommige uitjes is het leuker als er vooraf wat persoonlijke dingen worden 

gevraagd. Zo kan de organisator en of begeleider het uitje persoonlijker maken wat 

inspeelt op een leukere beleving. Door bijvoorbeeld bij Wie Molt Er vooraf gegevens 

te vragen, kan er voor het uitje al een mol worden gekozen hierdoor begint het spel 

niet tijdens het uitje maar begint de spanning en sensatie al enkele dagen voor het 

uitje. Tijdens het uitje is er minder voorbereiding nodig, waardoor de organisator (leef 

7) de tijd beter kan invullen met leukere dingen, kortom men kan juist hierdoor langer 

genieten! Dit draagt bij aan de service en kwaliteit van het product/dienst (in feite 

noodzakelijk om de kwaliteit van Leef 7 te waarborgen). Leef 7 zal nooit gevoelige 

informatie vragen zoals ras, geloof, politieke voorkeur, bsn nummer of iets dergelijks. 

De gevraagde informatie is erg informeel (bijvoorbeeld favoriete kleur, leuke 

herinnering) en zijn enkel bedoeld om de plezierfactor in het uitje te verhogen. De 

gevraagde gegevens worden enkel gebruikt voor het betreffende uitje en worden niet 

gebruikt voor commerciële doeleinden.  

 

Mobiele nummers en foto`s van deelnemers.  

Tijdens de uitjes wordt er soms gevraagd of men met eigen telefoon de begeleider 

een bericht of foto kan sturen wat deel uitmaakt van het spel. Dit is natuurlijk geheel 

op vrijwillige basis. Als men dit liever niet heeft dan is dit zeker niet verplicht. De 

uitjes zijn zo ontwikkeld dat het voor de deelnemer makkelijker, sneller en leuker is 

om antwoorden door te sturen en op deze manier te laten controleren. Hierdoor hoef 

je niet constant naar de begeleider en heb je toch in eigen hand wat je wel en niet 

stuurt (het is immers je eigen telefoon waarmee je de dingen stuurt). Men mag ze 

natuurlijk ook altijd laten zien, als ze liever bepaalde dingen niet willen versturen. Het 

is dus in wezen belangrijk (niet geheel noodzakelijk) voor de uitvoering van een uitje. 

 

Er wordt een mondelinge toestemming gevraagd om deze foto`s op de website en of 

sociale kanalen te plaatsen. Leef 7 is dan ook de eigenaar van de verkregen foto`s 

(het hoort immers bij het product/dienst), echter hebben de deelnemers altijd het 

herroepsingsrecht om deze foto`s op een ander moment te laten verwijderen (hier 

later meer over).  

 

Groepsfoto van de deelnemers. 

In iedere uitje wordt een leuke groepsfoto gemaakt door de begeleider voor een 

blijvende herinnering (wederom draagt dit bij aan de kwaliteit van de service en 

product). Er wordt een mondelinge toestemming gevraagd om deze op de website en 

of sociale kanalen te tonen. Leef 7 is de eigenaar van de foto`s, echter hebben de 

deelnemers altijd het herroepsingsrecht om deze foto`s op een ander moment te 

laten verwijderen (hier later meer over). 

 

Adresgegevens ten aanzien van de verkoop. 

Van zelfsprekend moeten we gegevens verzamelen om een gezelschapsspel op de 

juiste plek te laten bezorgen. Hiervoor zijn gegevens nodig zoals de NAW gegevens 

en e-mail adres. Mocht men op het einde van het spel een e-mail adres invoeren 

(welke niet verplicht is) dan zal het e-mail adres eenmalig worden gebruikt om een 

kortingscoupon toe te sturen voor een ander spel van Leef 7. Waarna het mailadres 
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niet verder zal worden gebruikt.    

 

Analytics 

De website van Leef 7 verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit  

gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet  

gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur 

van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.  

 

Conclusie doelgegevens 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel 

ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat 

verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of 

opdrachtnemers of om een uitje leuker te maken. 

 

 

 

03 De ontvangers 

De gegevens die Leef 7 ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v. 

Eigen beheer (NAW gegevens, persoonlijke gegevens) 

Via eigen documenten, Word en Excel worden waar nodig gegevens opgeslagen. Dit 

zijn de eerder benoemde persoonsgegevens als contactpersonen, deelnemers info 

en foto`s van de uitjes. Om extra veiligheid te waarborgen zijn ze versleuteld met een 

code.  

 

Eigen beheer (mobiele nummers) 

De mobiele nummers worden opgeslagen op de telefoon van de 

verwerkingsverantwoordelijke (de eigenaar Rowin Holtslag). Op de telefoon is een 

wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot de mobiele telefoon, dit om extra 

veiligheid van de gegevens te waarborgen.  

 

Gmail 

Veelal zijn de gegevens (zoals emails) gekoppeld aan een gmail account. Als jij 

contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails 

opgeslagen op de servers van gmail. 

 

Vimexx 

De website, back-ups van de website en het e-mail verkeer van Leef 7 wordt gehost 

bij Vimexx. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die 

betreffende mails opgeslagen op de servers van Vimexx. 

 

Mailchimp (mogelijk later 2018 van toepassing) 

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je 

aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch 

opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.  
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04 Opslag periode 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Leef 7, maar nooit langer dan 

nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke 

regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

Contact opnemen (contactpersonen) 
Op het moment dat je contact opneemt met Leef 7 via de mail, dan worden die 
gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, 
opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug 
bewaard. Voor administratieve redenen worden de gegevens van de contactpersoon  
in eigen behaar langer vast gehouden om te voldoen aan de wetgeving van de 
overheid. 
 
Contactgegevens deelnemers 
Zoals eerder benoemd zullen voor bepaalde activiteiten gegevens nodig zijn van de 
deelnemers, deze worden uiterlijk drie maanden na het uitje verwijderd. Op 
uitzondering van de afbeeldingen, die worden voor onbepaalde tijd bewaard, tenzij 
iemand er bezwaar tegen maakt dan worden ze spoedig overal verwijderd.* 
 
Mobiele gegevens deelnemers 
Voor sommige activiteiten worden telefoonnummers opgeslagen (op de mobiel van 
de eigenaar). Jaarlijks zal in januari de mobiele nummers van het afgelopen jaar die 
niet meer nodig zijn worden verwijderd uit de telefoon. Wil men dat ze eerder 
verwijderd worden dan kan men dit aangeven (dit wordt niet gecommuniceerd met de 
personen, omdat je juist hierdoor ongevraagd berichten naar deze persoon stuurt, 
wat elkaar tegen spreekt). 
 
Klantgegevens 
De klantgegevens worden om juridische gerateerde zaken zo lang vast gehouden als 
de wetgeving van Nederland die eist.  
 
Analytics 
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet 
verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor 
onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.  
 
E-mails 
Het versturen van nieuwsbrieven (mogelijk later van toepassing in 2018). Jouw e-
mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw 
gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt 
via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar 
Rowin@leef7.nl. 
 
* Doordat gegevens worden geback-upt kan het voorkomen dat sommige onderdelen 
(onbewust en onbedoeld) langer worden bewaard. Deze schijven worden minstens  
eens per jaar (in december) gecontroleerd en waar nodig delen van verwijderd. 
 
  

mailto:Rowin@leef7.nl
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05. Beveiliging 
 
Opslag gegevens 
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens 
worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De 
persoonsgegevens die door Leef 7 of door eerder genoemde derden worden  
beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een 
code of wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook 
vergrendeld met een code of wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben 
tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 
 
Website 
Daarnaast is de website voorzien van en beveiligd door een SSL certificaat. Dit 
betekent dat jouw verbinding met de website van Leef 7 privé is. De SSL certificaat 
kun je herkennen aan het groene slotje voor de URL. 
 

06. Jouw Rechten 

Recht op inzage 

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Leef 7 

vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch 

contact op te nemen met Leef 7. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

 

Recht op rectificatie  

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te 

laten rectificeren door Leef 7. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen 

via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. 

Recht op overdracht 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Leef 7 opgeslagen liggen in het geval je 

overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij 

dient Leef 7 al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

Recht op stoppen en of wissen van gegevens (herroepingsrecht) 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Leef 7 vastgelegd worden? Dan heb je het 

recht op het laten wissen van jouw gegevens waarmee het ook direct stopt. Het 

gebruik maken van deze rechten kan door een mail te sturen naar rowin@leef7.nl. 

Het streven is om binnen een week te reageren. Wordt er getwijfeld aan de identiteit 

van de persoon die de gegevens wil laten stoppen, kan het zijn dat er wordt 

gevraagd naar een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het 

paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. 

 

Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je 

vindt dat Leef 7 niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan door op 

deze link te klikken. 

mailto:rowin@leef7.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen
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07. Plichten 

Leef 7 verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, 

namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of 

producten van Leef 7 via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan 

derden. 

 

De gegevens voor de uitjes 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde 

gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is 

bijvoorbeeld nodig om de aanvraag te kunnen versturen. Je telefoonnummer 

bijvoorbeeld is nodig op de dag van het uitje zodat  het uitje vlekkeloos kan verlopen.  

Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Leef 7 de betreffende 

dienst niet aanbieden. 

 

De overige gegevens voor een uitje 

Zoals eerder benoemd zal Leef 7 soms extra dingen vragen om een uitje 

persoonlijker en kwalitatief beter te maken. Deze gegevens zijn nodig om de 

gewenste kwaliteit van product en dienst te kunnen aanbieden, maar deze zijn niet 

verplicht of cruciaal. Ook zonder deze gegevens kan het uitje toch plaatsvinden, 

echter hierdoor kan de kwaliteit van het uitje achteruit gaan.  

 

Foto`s op website en sociale kanalen 

Via een mondelinge overeenstemming wordt er een akkoord gegeven om foto`s te 

delen op de website of sociale kanalen. Deze sfeerbeelden zijn nodig voor de 

continuïteit van de onderneming en rusten dus op een commercieel belang. Deze 

foto`s etc. worden nooit verkocht aan derden. 

 

 

 

Gegevens aan derden. 

Mocht het nodig zijn, gegevens die jij hebt gedeeld met Leef 7 met anderen dan 

de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een 

dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

Recht op openbaring  

Leef 7 behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is 

vereist dan wel wanneer Leef 7 dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een 

juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Leef 7 te 

beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te 

respecteren. 

 

Heb je toch nog vragen?  

Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 

Leef 7 

rowin@leef7.nl 

mailto:rowin@leef7.nl
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Rowin Holtslag (eigenaar Leef 7) 

0643946533 

Bosschebaan 50 | 5401 ZP Uden| 

KvK nummer 67013058 | BTW NL217921607B01 

 


