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Lyoness respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. In deze privacy policy wordt uiteengezet op welke basis de persoonsgegevens die we van 
u vergaren, of die u ons verstrekt, door ons verwerkt wordt. Lees dit zorgvuldig door voor een goed begrip van hoe wij naar persoonlijke informatie kijken en 
de manier waarop wij daar mee omgaan.

Inhoud van de privacy policy

1 STREKKING VAN DEZE PRIVACY POLICY 1

2 GEBRUIK EN OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS 1

3 INLOGGEN OP ONZE WEBSITE 2

4 COOKIES EN WEB BEACONS 2

5 WEBTRACKING 2

6 NEWSLETTER 3

7 COMPETITIES 3

8 LINKS NAAR AANBIEDINGEN VAN DERDEN 3

9 VERZOEKEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE 3

10 VERANDERINGEN AAN DEZE PRIVACY POLICY          3

1 Strekking van deze privacy policy 
Deze policy is van toepassing op alle websites die door Lyoness geëxploiteerd worden of die eigendom van Lyoness zijn. Voor individuele Lyoness-
websites, in het bijzonder die van de verschillende landen, kunnen aanvullende privacyregels van kracht zijn. 

2 Gegevens die we van u kunnen verzamelen 
Beheerder in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de Wet), is Lyoness AG, gevestigd aan de  Bahnhofstrasse 7, CH-9470 te Buchs in 
Zwitserland, als bedrijf geregistreerd in het handelsregister van het kanton St. Gallen, Zwitserland, onder nummer CH-170.3.026.427-4 

De volgende persoonsgegevens kunnen door ons verzameld en verwerkt worden: 

• Informatie die u ons verstrekt door het invullen van formulieren op onze website http://www.lyoness.net/nl/. Dit omvat ook verstrekte informatie 
ten tijde van registratie voor gebruik van onze site, registratie als Lyoness-lid, aanmelding voor onze services, verzending van materialen of verzoeken om 
additionele diensten. Wij kunnen ook om gegevens vragen als u mee gaat doen aan een competitie of promotie, gesponsord door Lyoness Europe AG en 
diens vestigingen, en als u een probleem over onze website rapporteert.

• Met u gevoerde correspondentie, in het geval u contact met ons opnam, kan door ons bewaard worden.

• Informatie verzameld uit enquêtes voor research-doeleinden, alhoewel u niet verplicht bent gehoor te geven aan ons verzoek die in te vullen.

• Gegevens voortvloeiend uit transacties die u op onze site afsluit en die nodig zijn voor uitvoering van uw bestellingen.

•	 Gegevens	over	uw	bezoeken	aan	onze	website	inclusief,	maar	niet	beperkt	tot,	traffic,	locatie,	weblogs	en	andere	communicatiegegevens,	
bestemd voor eigen facturerings- en andere doeleinden. 

• Informatie over uw computer, inclusief en voor zover beschikbaar uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, ten behoeve van de 
systeemadministratie en voor rapportage van verzamelde informatie aan onze adverteerders en leveranciers. Dit betreft statistische informatie over de 
browsingactiviteiten	en	-platformen	van	onze	gebruikers	en	geen	identificatie	van	persoonlijke	gegevens.



3 Gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens 
Wij gebruiken de over u verzamelde informatie als volgt:

• Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de voor u en uw computer meest effectieve manier wordt aangeboden. 

• Om u de  informatie, producten en diensten te kunnen bieden die u van ons verlangt en waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn, 
voor zover u toestemming hebt gegeven hierover benaderd te willen worden. 

• Om onze contractuele verplichtingen jegens u na te kunnen komen.

• Om u de gelegenheid te geven mee te doen aan interactieve onderdelen van onze service op de momenten dat u dat wilt.

• Om u te informeren over veranderingen in en aan onze dienstverlening.

Wij verzekeren u dat wij onze dienstverleners verplicht hebben om uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de daarvoor bestemde doeleinden te 
gebruiken en overeenkomstig onze instructies. Enig ander gebruik van deze gegevens door deze diensten is uitgesloten.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan derden bekend gemaakt als u vooraf toestemming hebt gegeven en voor zover noodzakelijk voor 
de doelstelling van de respectieve omstandigheden. Lyoness is een internationale coöperatie en onze zakelijke activiteiten, managementstructuur en 
technische infrastructuur strekken zich uit tot over landsgrenzen. Het kan voorkomen dat wij uw informatie doorgeven aan andere Lyoness-bedrijven (zie 
http://www.lyoness.net/NL/international.aspx voor een overzicht), indien en voor zover nodig om een bepaalde dienst aan u te kunnen verlenen. Indien 
en voor zover noodzakelijk kan het ook voorkomen dat wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan geselecteerde en betrouwbare partnerbedrijven om 
specifieke	functies	te	kunnen	doorvoeren	(bijv.	mailings	en	direct	mailings,	bediening	van	hotlines,	het	verwerken	van	transacties).	Al	deze	bedrijven	hebben	
zich	contractueel	verbonden	om	uw	persoonlijke	gegevens	uitsluitend	te	gebruiken	voor	de	respectieve	specifieke	doeleinden	en	in	overeenstemming	met	
de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Het kan voorkomen dat wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland, Canada of aan 
bedrijven die zich onderwerpen aan de U.S. Department of Commerce Safe Harbour Principles.

4 Inloggen op onze website 
Een deel van onze website kan gebruikt worden zonder enige persoonlijke informatie te hoeven verstrekken.  In dit geval slaan wij bepaalde door uw 
webbrowser verstrekte informatie op, verband houdend met het gebruik van onze website (bijv. de inhoud van de vergaarde informatie, datum en tijdstip 
van binnenkomst op de website, de hoeveelheid gebruikte gegevens, kennisgeving van geslaagd ophalen, soort webbrowser, taal en de domeinpagina van 
waaraf	u	bij	ons	terecht	kwam),	om	statistische	informatie	te	verzamelen	over	het	gebruik	en	de	efficiency	van	onze	website	en	om	deze	aan	te	passen	aan	
de behoeften van onze gebruikers. Wij registreren de toegang tot onze website en de gedownloade documenten van al onze websites.

5 Cookies  
Onze websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Cookies worden gebruikt 
om het u mogelijk te maken u aan te melden voor onze services en om de website voor u te personaliseren. Wij gebruiken cookies in overeenstemming met 
onze wettelijke bevoegdheid als verstrekker van informatiediensten.

De meeste browsers zijn zodanig ingesteld dat cookies standaard worden geaccepteerd. Als u onze website bezoekt zonder deze instellingen te 
veranderen, geeft u ons toestemming om de hierna genoemde cookies te plaatsen.

U kunt uw webbrowser zodanig instellen dat alle cookies geblokkeerd worden, of dat eerst uw toestemming gevraagd wordt voordat een nieuwe cookie 
wordt geplaatst. De meeste webbrowsers verstrekken hier instructies voor die gevonden kunnen worden onder het menupunt “Help” in de menutab. 
Daar kunt u ook informatie vinden over hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Voor informatie over dergelijke instellingen voor Flash cookies die door 
browser-add-ons gebruikt worden, kunt u de Adobe® website bezoeken, of de website waar de add-on vandaan komt.

Als u instelt dat u geen cookies accepteert, betekent dit dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Lyoness	gebruikt	cookies	om	informatie	te	vergaren	over	uw	websurfing	activiteiten,	teneinde	uw	bezoek	aan	onze	website	zo	succesvol	mogelijk	te	laten	
verlopen. Op die manier verzamelen wij informatie over uw IP-adres, tijdstip en tijdsduur van uw bezoek, het aantal bezoeken, het gebruik van formulieren, 
etc. Hoe lang cookies worden opgeslagen verschilt per situatie. Wij gebruiken voornamelijk cookies die automatisch gedeletet worden nadat u onze 
website hebt verlaten. Andere cookies, bijvoorbeeld de cookie die opslaat hoe vaak u onze site bezocht hebt, worden voor langere tijd bewaard - tot 
maximaal een jaar na uw laatste bezoek.

Onze cookies zijn uitsluitend bedoeld om ons te voorzien van informatie en zijn niet  toegankelijk voor derden. Daarnaast gebruiken wij Google Analytics om 
uw online activiteiten op onze website vast te leggen, om te controleren hoeveel gebruikers onze site bezochten en het aantal keren dat bepaalde content 
op onze site bekeken werd. Deze analyse is volstrekt anoniem. Cookies van Google Analytics worden bewaard op uw computer en kunnen alleen door 
Google geanalyseerd worden.

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van bovengenoemde cookies. 



6 Webtracking 
Webtracking voorziet ons van belangrijke informatie over het gedrag van de gebruikers van onze website en stelt ons in staat om onze online-activiteiten 
effectief te beoordelen. Deze evaluatie wordt anoniem uitgevoerd en is niet terug te voeren naar u. Deze website gebruikt Google Analytics, een 
webanalyse-provider van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies, die worden bewaard op uw computer en analyse van 
het gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die verzameld werd via de cookie m.b.t. uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op een 
server van Google in de V.S. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over website-activiteit samen te 
stellen voor website-operators en voor het verstrekken van andere diensten m.b.t. sitegebruik en internet gerelateerde diensten. Google zal deze informatie 
niet aan derden verstrekken, tenzij daartoe wettelijk verplicht of indien derden deze informatie verwerken namens Google.

Onder geen enkele omstandigheid zal Google uw IP-adres in verband brengen met andere simultaan door Google opgeslagen informatie. U kunt het 
gebruik van cookies weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Mocht u voor deze optie kiezen, dan kunt u niet alle functies van onze website 
volledig gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met de verwerking van persoonlijke informatie door Google op de wijze als hierboven omschreven 
en voor de aangegeven doeleinden.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de vergaring en het gebruik van uw IP-adres door Google Analytics en een deactiveringstool 
downloaden van http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=uk.

Wij hebben voor Google Analytics de functie „_anonymizeIP();“ geactiveerd, teneinde anonimiteit bij vergaring van IP-adressen te garanderen, en om 
identificatie	van	een	direct	gerelateerde	persoon	uit	te	sluiten.

7 Newsletter 
Mocht u prijs stellen op ontvangst van een nieuwsbrief van ons, met updates over de website, dan hebben wij een geldig e-mailadres nodig, evenals 
informatie	die	ons	in	staat	stelt	te	verifiëren	dat	u	de	eigenaar	van	dat	e-mailadres	bent,	of	dat	de	rechtmatige	eigenaar	akkoord	gaat	met	ontvangst	van	de	
nieuwsbrief. Er zal geen andere informatie vergaard worden. Uw toestemming om ons deze informatie te laten opslaan en uw e-mailadres dat betrekking 
heeft op deze nieuwsbrief kunt u te allen tijde wijzigen in uw Lyoness-cockpit onder “Persoonlijke instellingen”, of door uw abonnement op te zeggen (link 
naar afmelding).

8 Competities 
Door deel te nemen aan competities geeft u expliciet toestemming aan Lyoness Nederland B.V. om gedurende de looptijd van de competitie toegang 
te hebben tot uw persoonlijke gegevens (zoals naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres) voor promotionele doeleinden, en om deze 
informatie op te slaan voor toekomstige marketingdoeleinden binnen de Lyoness-groep (een actueel overzicht is te vinden op

http://www.lyoness.net/NL/international.aspx).	U	kunt	deze	toestemming	te	allen	tijde	intrekken	door	een	verzoek	per	e-mail	te	sturen	aan	office@lyoness.
nl.	Voor	sommige	competities	kan	het	voorkomen	dat	bepaalde	voorwaarden	gespecificeerd	worden	in	aanvulling	op	of	in	afwijking	van	bovengenoemde	
regels.

9 Links naar aanbiedingen van derden 
Onze website kan links naar websites van derden bevatten. Wij hebben geen invloed op het ontwerp van dergelijke websites, noch op de manier waarop 
deze met persoonlijke gegevens omgaan. Desgewenst dient u zichzelf te vergewissen van de privacy policies die van toepassing zijn op de betreffende 
links.

10 Verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke informatie 
Indien u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met

Lyoness Nederland B.V.

Beursplein 37, Rotterdam

Postbus 30043

3001 DA Rotterdam

Telefoon: +31 (0)10 820 99 00

Fax: +31 (0)10 820 99 09

E-mail:	office@lyoness.nl

Verantwoordelijk voor privacygerelateerde zaken:

Lyoness International AG

Bahnhofstrasse 7

CH-9470 Buchs

11 Veranderingen aan deze privacy policy 
Het kan voorkomen dat deze policy van tijd tot tijd wordt aangepast naar aanleiding van veranderingen in onze dienstverlening en feedback van onze 
leden en loyaltypartners. De laatste wijzigingsdata zijn op het voorblad van deze verklaring te vinden. Wij adviseren u deze privacy policy regelmatig te 
controleren om te zien of en wanneer een nieuwe versie beschikbaar is.


