Privacybeleid van Amway
Wij, Amway Nederland Ltd, en Amway Belgium Co, streven ernaar om zaken met u
te doen op een manier die uw privacy respecteert. Daarom hebben we het volgende
privacybeleid opgesteld, in overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens. In dit beleid wordt omschreven (a) wat persoonsgegevens zijn;
(b) welke soort persoonsgegevens we van u mogen verzamelen; (c) hoe, wanneer en
waar we die gegevens mogen verzamelen; (d) hoe we die gegevens mogen
gebruiken; (e) of we ze mogen delen met anderen; (f) welke maatregelen we zullen
nemen om uw persoonsgegevens veilig te bewaren; en, (g) wat uw rechten zijn met
betrekking tot de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens. Eén van de
belangrijkste dingen is, dat ook wordt uitgelegd (h) welke keuzes u heeft ten aanzien
van het gebruik van uw persoonsgegevens door ons.
DOOR HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE(S), EN DOOR AKKOORD TE GAAN
MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN OP DIE WEBSITE(S), GEEFT U SPECIFIEK
TOESTEMMING VOOR HET VERZAMELEN, OPSLAG, OVERDRACHT EN
GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS ZOALS BESCHREVEN IN DIT
BELEID.
Als u het, op een bepaald moment, niet prettig vindt dat uw persoonsgegevens op
een bepaalde manier door ons worden gebruikt, kunt u contact opnemen met Amway
en Amway verzoeken uw persoonsgegevens niet te gebruiken op één of meerdere
manieren. We kunnen u vragen om uw verzoek schriftelijk in te dienen, maar we
zullen het gebruik van uw persoonsgegevens stopzetten, zoals u heeft gevraagd.
Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact op met
1. per e-mail info-nl@amway.com, of info_belgium@amway.com.
2. per telefoon
+ 31 (0) 344 67 72 20, of + 32 (0) 2 720 59 35
3. per reguliere post, gericht aan
Amway Nederland Ltd., Kersenboogerd 2,
Postbus 278, 4000 AG Tiel, Nederland
of
Amway Belgium Co.
Kunstlaan 50/18
1000 Brussel, België
(A) Onder persoonsgegevens verstaan we informatie die Amway laat weten wie u
precies bent, zoals uw naam. Hieronder valt ook informatie, die op zichzelf Amway in
staat stelt om eenvoudig te bepalen wie u bent, zoals uw adres, telefoonnummer en
geboortedatum.
(B) Met uw toestemming (die blijkt uit uw gebruik van de “contact” functie op de
Website), zullen we van tijd tot tijd o.a. de volgende aanvullende persoonsgegevens
bij u opvragen:
1) Naam
2) E-mailadres
3) Adres
4) Telefoonnummer
5) Faxnummer(s)
6) Bewegingen op onze website(s)

(C) Wij zullen niet bewust persoonsgegevens verzamelen van minderjarigen (jonger
dan 18 jaar). Als we ontdekken dat we per ongeluk persoonsgegevens hebben
verzameld van een minderjarige, dan zullen we die gegevens uit onze databases
verwijderen.
(D) Uw IP-adres is zichtbaar voor Amway als u de website bezoekt. Een IP-adres is
een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend als u verbinding
maakt met het internet. Uw IP-nummer is zichtbaar voor de meeste websites die u
bezoekt. We gebruiken de IP-nummers uitsluitend voor het oplossen van problemen
met onze servers, en voor het beheren en verzamelen van statistische gegevens
over het gebruik ervan.
Over het algemeen, kunt u met Amway contact opnemen door deze website te
bezoeken zonder Amway te vertellen wie u bent of andere gegevens dan uw IPadres prijs te geven. U kunt echter vrijwillig persoonsgegevens verstrekken, door
gebruik te maken van de “Contact” functie om contact op te nemen met Amway voor
antwoord op uw commentaar of vragen. In zo’n geval kunnen we dat contact,
inclusief de bijbehorende persoonsgegevens, opslaan in een specifiek bestand voor
u, of in een bestand dat gegevens bevat over soortgelijke contacten.
Wanneer u contact met Amway maakt via de website, maken we gebruik van
cookies. Cookies zijn gegevensbestanden die worden opgeslagen op uw computer.
Ze kunnen informatie bevatten die een website promoter in staat stelt om te zien
wanneer een bezoeker een website bezoekt, om te zien welke interactie er is tussen
de bezoekers en de website en om te registreren hoe vaak ze terugkomen.
Als u op de website komt, brengt de server een klein tekstbestandje over naar uw
harde schijf. Dat is de cookie. Dit bestand is uniek voor u, en kan worden gelezen
door de server of door uw browserprogramma. Deze unieke cookie vertelt Amway
dat uw computer is gebruikt om website opnieuw te bezoeken.
We kunnen ook cookies gebruiken om uw bewegingen op de website te volgen en
registreren.
(E) Cookies kunnen niet worden uitgevoerd als een code of worden gebruikt om een
virus te versturen. Andere servers kunnen ze niet lezen en er kan geen persoonlijke
informatie uit worden verzameld. Ze dienen simpelweg als identificatiemiddel tussen
u en Amway; we maken ze niet bekend aan personen buiten Amway, aan Amway
gelieerde filialen en in dit Privacybeleid genoemde derde partijen.
Als u geen cookies wil accepteren van de officiële Amway website of andere sites,
moet uw browserprogramma u in staat stellen om cookies te weigeren. Kijk
bijvoorbeeld in de Voorkeuren of Internet Opties van uw browser om dit in te stellen.
U dient echter te weten dat als u cookies weigert of uw cookies op één of andere
manier wijzigt, het mogelijk is dat u geen toegang heeft tot de officiële Amway
website of specifieke informatie, materiaal en/of diensten op de website.
De website maakt geen gebruik van Active-X of Java applets.
(F) De persoonsgegevens, die we over u verzamelen, zullen worden gebruikt om uw
opmerkingen en/of vragen aan Amway te beantwoorden en niet voor andere

doeleinden.
(G) Amway zal uw persoonsgegevens niet weggeven, verkopen, verhuren of
verhandelen. Amway zal uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij
noodzakelijk of gepast voor het runnen van de business door Amway, of om de
verplichtingen tegenover u na te komen. Met alle derden, aan wie we uw
persoonsgegevens verstrekken, sluiten we een overeenkomst af, waarin staat dat zij
uw persoonsgegevens vertrouwelijk mogen gebruiken, in overeenstemming met dit
Privacybeleid en de wettelijke bepalingen. In onze overeenkomsten met derden
wordt vereist dat zij uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden
die zijn omschreven in de overeenkomst. Deze doeleinden zullen nooit breder zijn
dan de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, zoals hierboven
vermeld. Derden zullen nooit toestemming krijgen om uw persoonsgegevens voor
eigen doeleinden te gebruiken. Verder zullen derden geen toestemming krijgen om
uw persoonsgegevens door te geven aan andere derde partijen, tenzij dit nodig is
voor de uitvoering van hun overeenkomst met Amway.
Daarnaast kunnen we sommige of al uw persoonlijke informatie aan derden
verstrekken met wie we geen overeenkomst hebben, indien we dit wettelijk verplicht
zijn. Ook behouden we ons het recht voor om activiteiten, die wij – naar eer en
geweten - als onwettig beschouwen, te rapporteren bij overheidsinstanties. Ten
slotte, kunnen we persoonsgegevens vrijgeven als we in alle redelijkheid denken dat
dit noodzakelijk is om de rechten, eigendommen en veiligheid van anderen of onszelf
te beschermen.
(H) Natuurlijk zijn we niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden, die
toegang bieden tot of links leggen naar onze informatie, materialen, producten en/of
diensten. U bent zelf verantwoordelijk voor het navragen bij deze derden welk
privacybeleid zij hanteren.
(I) Wij slaan persoonsgegevens op in databases die door Amway worden
bijgehouden in Europa of in ons hoofdkantoor in de Verenigde Staten. We zullen
geen persoonsgegevens uit de Europese Unie uitvoeren, behalve naar aan ons
gelieerde ondernemingen en andere partijen die zodanige maatregelen nemen om
de beveiliging van de persoonsgegevens te beschermen dat ze minimaal
gelijkwaardig zijn aan de hierin beschreven maatregelen.
Elektronische databases zullen op beveiligde stand-alone servers worden
bijgehouden, die in gecontroleerde en beveiligde ruimtes staan. Van
persoonsgegevens die elektronisch worden opgeslagen moet regelmatig een backup gemaakt worden. De back-upgegevens worden in een tweede gecontroleerde en
beveiligde ruimte bewaard. Elektronisch opgeslagen persoonsgegevens dienen
uitsluitend toegankelijk te zijn voor gebruikers die in dienst zijn van of geautoriseerd
zijn door Amway, aan Amway gelieerde bedrijven, dochter- of nevenbedrijven en/of
afdelingen van Amway, en voor derden met een goedgekeurd identificatienummer
met wachtwoordbescherming voor het inloggen. Waar wettelijk vereist, zullen die
partijen aan alle noodzakelijke technische en organisatorische
veiligheidsmaatregelen moeten voldoen.
Afdrukken van persoonsgegevens zullen worden bewaard op een veilige locatie of
archiefkast bij Amway. Deze locatie of archiefkast moet op slot zijn, wanneer hij niet

gebruikt wordt. Toegang tot de locatie en/of archiefkast waarin dergelijke
persoonsgegevens worden bewaard moet worden beperkt tot personen, waarvan de
functie bij Amway vereist dat ze deze toegang hebben.
(J) Naast uw andere rechten zoals omschreven in dit Privacybeleid, heeft u de
volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
Toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens Wij zijn als de
gegevensbeheerders, verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Uw rechten onder de geldende wetgeving kunnen inhouden dat
u toegang heeft tot de persoonsgegevens in ons beheer, en dat u het recht heeft die
persoonsgegevens te laten corrigeren of wissen. Om gebruik te maken van dit recht,
moet u rechtstreeks bij Amway een schriftelijk verzoek om informatie over uw
persoonsgegevens indienen. We kunnen u ook vragenlijsten of berichten sturen met
bepaalde persoonsgegevens ter controle en correctie door u. Tenslotte zullen alle
documenten die we u zenden voor normaal zakelijk gebruik en die uw
persoonsgegevens bevatten door u moeten worden gecontroleerd op
nauwkeurigheid. Als sommige van persoonsgegevens niet juist zijn, dient u een
Mutatieformulier persoonsgegevens (onderdeel van Beginnersset deel 2) in te vullen
en dit per post of per fax naar het op het formulier vermelde adres van Amway te
sturen.
Verwijdering van uw persoonsgegevens bij beëindiging U heeft het recht uw
persoonsgegevens uit onze database te laten verwijderen, binnen een redelijke
termijn nadat ze niet langer nodig zijn. Over het algemeen zullen we ernaar streven
dat persoonsgegevens met betrekking op u worden zo snel mogelijk worden gewist
uit onze systemen na beantwoording van uw vraag, tenzij er vanwege een nog
lopende business een reden is om de gegevens langer te bewaren.
(K) We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om veranderingen in wetten
en regelingen of wijzigingen in onze praktijken door te voeren. We adviseren u dit
Privacybeleid regelmatig te controleren.
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