PRIVACY STATEMENT MYMICROZOO.COM
MYMICROZOO
INLEIDING
A. Via de website www.mymicrozoo.com biedt MyMicroZoo (hierna te noemen: “MMZ”) tests
aan om de bacteriën in uw darmen te analyseren. De analyses worden uitgevoerd door een
ervaren en erkend moleculairbiologisch instituut: BaseClear B.V., een besloten vennootschap
statutair gevestigd te Leiden, aan de Einsteinweg 5, 2333 CC te Leiden, geregistreerd bij de
kamer van koophandel onder nummer 28060938.
B. MMZ is er van bewust dat u vertrouwen in haar stelt. MMZ ziet het dan ook als haar
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit privacy statement verstrekken wij
u meer informatie over (i) de wijze waarop wij uw gegevens verzamelen en verwerken, (ii) voor
welke doeleinden wij deze gegevens verzamelen en verwerken, en (iii) uw rechten ten aanzien
van het voorgaande, wanneer u van onze diensten en website gebruik maakt.

DEFINITIES
Account:

Contactgegevens:

Cookies:

Lifestyle

Dit is de inlognaam en wachtwoord die een Gebruiker instelt voor het aanmaken van
een (persoonlijke) account om gebruik te maken van de diensten van MMZ middels de
website van MMZ. Alle gegevens op een Account zijn in zijn volledigheid slechts
zichtbaar voor enkel en alleen de Gebruiker en niet voor anderen. Een Account bestaat
in ieder geval uit de volgende categorieën gegevens, welke gegevens ieder op een
andere wijze (zullen) worden verwerkt:
a) Contactgegevens;
b) Lifestyle Kenmerken;
c) Microbiota-data; en
d) Vergelijkbare Data.

Dit zijn de gegevens die een Gebruiker invult bij het aanmaken van een Account, zoals
naam, emailadres, adres, betaalgegevens en gebruikersnaam en wachtwoord van uw
Account.
Dit zijn tekstbestanden die op de computer van de Gebruiker worden geplaatst. MMZ
gebruikt deze gegevens om bij te houden hoe de website door de Gebruiker wordt
gebruikt, zodat MMZ haar diensten hierop kan afstemmen. De Cookies zijn niet
herleidbaar tot een individueel natuurlijk persoon, waardoor de Cookies niet zijn te
kwalificeren als Persoonsgegevens.

Kenmerken:

Dit zijn de conclusies die worden getrokken uit de antwoorden die MMZ van de
Gebruiker ontvangt na het invullen van de online vragenlijst die MMZ de Gebruiker ter
beschikking stelt teneinde een adequate analyse uit te voeren.

Gebruiker:

De individuele natuurlijke persoon die een Account heeft aangemaakt en gebruik
maakt van de diensten van MMZ.

Microbiotadata:

Persoonsgegevens:

Dit zijn de resultaten van de geanalyseerde data van de bacteriën in de toegezonden
monsters. Een monster is een sample van de ontlasting van een Gebruiker, een door
het lichaam afgescheiden anonieme stof.

Dit betreft elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke
persoon.

Toestemming: Dit betreft elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de
Gebruiker aanvaardt dat zijn/haar betreffende Persoonsgegevens worden verwerkt.
Vergelijkbare
Data:
Dit zijn de resultaten van de geanalyseerde data van de bacteriën in de toegezonden
monsters van andere gebruikers die een Gebruiker kan benutten om zijn/haar eigen
resultaten te vergelijken. De resultaten van andere gebruikers zijn volledig
geanonimiseerd en dus niet herleidbaar naar individuele natuurlijke personen.
Verwerking:

Dit betreft elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot
Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval valt het verzamelen, vastleggen,
ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken
door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van
terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. In ieder geval geldt de Verwerking
voor de verschillende categorieën gegevens:
a) Contactgegevens;
b) Lifestyle Kenmerken;
c) Microbiota-data; en
d) Vergelijkbare Data.

PRIVACYBELEID
1. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van MMZ. Als Gebruiker dient u zich ervan
bewust te zijn dat MMZ niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en
bronnen. Door gebruik te maken van de website van MMZ geeft u aan het privacybeleid te
accepteren.

2. MMZ zal slechts Persoonsgegevens verwerken indien de Gebruiker voor de Verwerking
hiervan ondubbelzinnige Toestemming heeft verleend. Deze Toestemming verleent de
Gebruiker door middel van het aanvinken van het vakje “Ik geef toestemming voor het
verwerken van mijn Persoonsgegevens” bij het aanmaken van zijn/haar account.
3. MMZ respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die een Gebruiker ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. MMZ behandelt
de data en gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en houdt zich met betrekking
tot Verwerking van Persoonsgegevens aan alle wet- en regelgeving.
4. MMZ heeft binnen haar organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming. Deze
functionaris, de privacy officer, houdt toezicht binnen de organisatie op de toepassing en
naleving van privacy wet- en regelgeving zodat uw gegevens worden beschermd. Heeft een
Gebruiker vragen over zijn/haar privacy of gebruik van gegevens door MMZ, dan kan de
Gebruiker contact opnemen met de privacy officer: info@mymicrozoo.nl

GEGEVENS EN DOELEINDEN
5. MMZ verzamelt en verwerkt verschillende soorten data en gegevens. Sommige data en
gegevens kwalificeren als Persoonsgegevens, anderen niet. De verschillende categorieën data
die MMZ verzamelt en verwerkt zullen in dit privacybeleid nader worden uiteengezet.
6. Vooropgesteld moet worden dat MMZ Persoonsgegevens niet langer bewaart dan
noodzakelijk is, in een vorm die het mogelijk maakt de Gebruiker te identificeren, voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor MMZ de Persoonsgegevens verzameld en/of
vervolgens verwerkt.
7. Door MMZ worden Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden verzameld, namelijk het uitvoeren van een Microbiota-data
analyse voor en ten behoeve van de Gebruiker. De enige gegevens of data die MMZ voor dit
doel verwerkt welke als Persoonsgegevens kwalificeren zijn de Contactgegevens.
8. De Gebruiker heeft te allen tijde het recht en de mogelijkheid de gegeven Toestemming in te
trekken. MMZ zal de gegevens van de Gebruiker die (nog) in haar bezit niet langer verwerken.
Voor verdere wensen ten aanzien van uw gegevens zie: “Uw Rechten” in alinea 18.
Contactgegevens
9. Wanneer een Gebruiker zich aanmeldt voor de (online) diensten van MMZ, vraagt de
Gebruiker om Contactgegevens te verstrekken. Indien de Gebruiker niet expliciet
Toestemming verleent aan MMZ om deze Contactgegevens te gebruiken, kan een
Gebruiker geen gebruik maken van de diensten van MMZ. De verstrekking door de
Gebruiker van de Contactgegevens aan MMZ is noodzakelijk om de Gebruiker te voorzien
van Microbiota-data analyse.

10. De Contactgegevens zullen worden opgeslagen op een eigen beveiligde dataserver alleen
bestemd voor het opslaan van Contactgegevens. MMZ zal de Contactgegevens niet
combineren met andere gegevens waarover MMZ beschikt, zoals de Lifestyle Kenmerken,
Microbiota-data en Vergelijkbare Data. Ieder van deze categorieën gegevens worden
zorgvuldig en afzonderlijk van elkaar door MMZ verzamelt en verwerkt.
11. MMZ slaat de Contactgegevens niet langer op dan noodzakelijk en enkel op basis van de
Toestemming. De ontvangers van de Contactgegevens zijn medewerkers van MMZ die enkel
en alleen toegang tot deze gegevens hebben voor noodzakelijke technische en logistieke
doeleinden, zoals onderhoud, beveiliging en communicatie. De Toestemming die bij het
aanmaken van een Account is gegeven voor het verwerken en opslaan van Persoonsgegevens
kan eenvoudig worden ingetrokken door MMZ hiervan in kennis te stellen middels een email
naar: info@mymicrozoo.nl
12. Wij gebruiken uw Contactgegevens om:
a) U uit te nodigen voor de MMZ-community en u daarvan op de hoogte te houden;
b) U uit te nodigen voor eventuele andere of verdere onderzoeken;
c) U advies te (kunnen) geven, zoals voedingsadvies om de samenstelling van uw Microbiotadata te beïnvloeden; en
d) U op de hoogte te stellen van producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn.
Lifestyle Kenmerken
13. Na het invullen van de vragenlijst, verwerkt en bewaart MMZ de antwoorden die MMZ
ontvangt van een Gebruiker als Lifestyle Kenmerken. Zonder deze Lifestyle Kenmerken is MMZ
niet in staat om een Microbiota-data analyse uit te voeren. Voor het uitvoeren van een
Microbiota-data analyse heeft MMZ namelijk bepaalde gegevens nodig, zoals
gezondheidsstatus,
persoonlijke
eigenschappen,
dieetgewoontes,
etniciteit,
familiegeschiedenis, etc.
Microbiota-data
14. Op basis van de monsters die de Gebruiker naar MMZ stuurt, wordt een Microbiota-data
analyse gemaakt. De monsters worden niet opgeslagen en worden na het uitvoeren van een
analyse direct vernietigd. De Microbiota-data zegt niets over uw gezondheid, maar is een
analyse van de samenstelling van uw bacteriën en geeft alleen een indicatie van de
verschillende soorten bacteriën. De Microbiota-data zijn niet herleidbaar tot een individueel
natuurlijk persoon, hierdoor zijn dit geen Persoonsgegevens. De Microbiota-data wordt door
MMZ in een aparte databank bewaard, zodat deze analysedata beschikbaar blijven voor later
wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
Lifestyle Kenmerken, Microbiota-data en Vergelijkbare Data
15. De Lifestyle Kenmerken, Microbiota-data en de Vergelijkbare Data worden ieder
geanonimiseerd verwerkt en bewaard op een eigen beveiligde dataserver alleen bestemd voor
de desbetreffende gegevens. Dit zijn geen Persoonsgegevens. Geanonimiseerde gegevens zijn

gegevens die geen betrekking (meer) hebben op Gebruikers. MMZ gebruikt bij het
anonimiseren géén aanvullende gegevens beschikbaar op basis waarvan alsnog een koppeling
gemaakt kan worden met een specifieke Gebruiker.
16. We gebruiken de Lifestyle Kenmerken, Microbiota-data en de Vergelijkbare Data voor:
a) Het uitvoeren van onderzoek in de meest brede zin van het woord, waaronder eigen
onderzoek, het participeren in onderzoeksprojecten of ter beschikking stellen aan derde
partijen voor verder onderzoek;
b) Het creëren van een database en het leren herkennen van patronen om bio-markers te
identificeren; en
c) Het opstellen van benchmarks, zoals een vergelijking tussen verschillende leefstijlen
gebaseerd op bijvoorbeeld eetgewoontes (vegetariër, veganist, paleodieet-volger,
alleseter, etc.), activiteit (sporter, bankzitter), BMI of leeftijd. Verdere profilering doet
MMZ niet.
17. MMZ kan de Lifestyle Kenmerken, Microbiota-data en de Vergelijkbare Data gebruiken voor
verder onderzoek, waaronder maar niet beperkt tot eigen onderzoek, participeren in
onderzoeksprojecten of het ter beschikking stellen van data aan derde onderzoekspartijen.

OPSLAG EN BEVEILIGING
18. De verschillende categorieën data worden gescheiden van elkaar opgeslagen en bewaard in
Europa. De Contactgegevens, Microbiota-data, de Lifestyle Kenmerken en de Vergelijkbare
Data worden in aparte databases opgeslagen. De data is beveiligd door organisatorische en
technische maatregelen, onder meer door encryptie techniek.
a) De verschillende categorieën data worden voor verschillende tijdsduren opgeslagen in de
desbetreffende databases bestemd voor die categorie. Hierbij geldt dat een Gebruiker via
email een notificatie ontvangt indien de Gebruiker zijn/haar Account een jaar of langer niet
gebruikt. Gebruikt de Gebruiker zijn/haar Account twee jaar of langer niet, dan zal MMZ het
Account van de Gebruiker beëindigen en de Contactgegevens van de Gebruiker uit de
betreffende database verwijderen.
b) Ten aanzien van de Lifestyle Kenmerken, de Microbiota-data en de Vergelijkbare Data geldt
dat deze gegevens, niet zijnde Persoonsgegevens, ten aanzien van de Verwerking en het delen
met derden voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, MMZ de nodige
voorzieningen heeft getroffen ten einde te verzekeren dat de desbetreffende gegevens
uitsluitend voor deze specifieke doeleinden worden gebruikt.

UW RECHTEN
19. Een Gebruiker heeft te allen tijde het recht om de gegeven Toestemming in te trekken. Een
Gebruiker heeft altijd recht op inzage, correctie, verwijdering of beperking van uw
Persoonsgegevens. Indien de Gebruiker niet langer wenst dat MMZ gebruik mag maken van

de Persoonsgegevens, dan kan de Gebruiker dat melden bij MMZ waarna MMZ zal handelen
conform de wensen van de Gebruiker.
20. De Gebruiker heeft tevens het recht tegen de Verwerking bezwaar te maken en het recht op
gegevensoverdraagbaarheid, waarbij de Gebruiker het recht heeft om diens
Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te ontvangen
zodat u de Gebruiker de Persoonsgegevens aan een andere organisatie kan overdragen.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
21. MMZ behoudt te allen tijde het recht om haar privacybeleid op ieder gewenst moment aan te
passen of te wijzigen. Het privacybeleid is te allen tijde online beschikbaar voor inzage en kan
op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.

VRAGEN OF KLACHTEN?
22. Heeft u vragen of misschien een klacht? Laat het MMZ zo snel mogelijk weten. De privacy
officer kan als bemiddelaar optreden. MMZ is bereikbaar op de hieronder genoemde
contactgegevens. Indien een Gebruiker toch niet tevreden is, dan hij/zij zich daarna altijd
wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens die klachten ten aanzien van Persoonsgegevens
behandelen.
MMZ is te bereiken via:
MyMicroZoo B.V.
Einsteinweg 5
+31(0)715233917
info@mymicrozoo.com
KvK nummer: 65867637

