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Kyäni's Privacybeleid 

Kyäni Europe AB en haar gelieerde ondernemingen1 ("Kyäni", "wij" of "ons") verzamelen, 
gebruiken, overdragen, bewaren en verwerken anderszins de Persoonsgegevens2 van EER- en 
Zwitserse personen ("Gedekte Personen – en als u een Gedekte Persoon bent, "u”) in 
overeenstemming met de principes van de AVG en de Zwitserse privacywetgeving. 

Onze Privacyprincipes 

Let op 

Wanneer wij rechtstreeks Persoonsgegevens van Gedekte Personen verzamelen, 
informeren wij hen over de doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens verzamelen en 
gebruiken, het soort derden waaraan wij de informatie bekendmaken, de keuzes die zij 
hebben om het gebruik en de bekendmaking van hun informatie te beperken, en hoe zij 
contact met ons kunnen opnemen over onze praktijken met betrekking tot 
Persoonsgegevens. 

Wanneer wij Persoonsgegevens ontvangen van onze gelieerde ondernemingen, dienstverleners of 
anderen in plaats van deze rechtstreeks te verzamelen, zullen wij deze informatie gebruiken en 
bekendmaken in overeenstemming met de kennisgevingen van dergelijke entiteiten en de keuzes 
die zijn gemaakt door de personen op wie deze Persoonsgegevens betrekking hebben. 

Doel van de verzameling en het gebruik van Persoonsgegevens 

Kyäni verzamelt, gebruikt, overdraagt, bewaart en verwerkt Persoonsgegevens voor het leveren 
van producten en diensten aan Gedekte Personen en/of aan onze Zakelijke Partners, om te 
voldoen aan onze wettelijke en andere registratieverplichtingen, voor digitale marketing en voor 
andere door de wet toegestane doeleinden. 

Wij verzamelen over het algemeen geen gevoelige Persoonsgegevens van verkopers, 
dienstverleners, klanten of Zakelijke Partners, zoals informatie over medische of 
gezondheidsklachten, ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische 
overtuigingen, vakbondslidmaatschap of andere gevoelige informatie zoals gedefinieerd door de 
AVG. 

Wij ontvangen en bewaren alle informatie die op onze website wordt ingevoerd of op een andere 
manier aan ons wordt gegeven. De informatie die wij ontvangen en opslaan is meestal niet 
optioneel, omdat deze nodig is om de Gedekte Personen of hun filialen of geassocieerde 
personen effectief en/of wettelijk toegang te geven tot onze producten, diensten en zakelijke 
mogelijkheden. In sommige gevallen kunnen de Gedekte Personen ervoor kiezen bepaalde 
informatie niet te verstrekken, in welk geval de informatie als facultatief wordt genoteerd, maar dit 
kan het aantal of de kwaliteit van de producten en/of diensten die wij kunnen leveren. 

 

1 Tot deze gelieerde ondernemingen behoren alle Kyäni-gerelateerde entiteiten die zaken doen in 
de Europese Economische Ruimte ("EER"), met inbegrip van, maar niet beperkt tot Kyani Adriatic 
d.o.o., Kyani Germany GmbH, Kyäni Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Kyäni Italia Srl, 
en/of alle andere entiteiten in de EER die zaken doen met EER-burgers die de naam Kyäni 
gebruiken. 
2 "Persoonsgegevens" heeft de betekenis die in de AVG is vastgelegd. 
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We gebruiken de informatie die we ontvangen om te reageren op verzoeken, om Zakelijke 
Partners (zoals gedefinieerd in het Kyäni Global Compensation Plan) te helpen bij het runnen van 
hun Kyäni-bedrijf, om toekomstig winkelen aan te passen, om onze website of activiteiten te 
verbeteren, om te communiceren met klanten of Zakelijke Partners, en om de resultaten voor 
onszelf en onze Zakelijke Partners te volgen. 

De specifieke soorten informatie die we verzamelen over de Gedekte Personen zijn: 

• Informatie die ons wordt gegeven door de persoon op wie het betrekking heeft. We 
verkrijgen de meeste informatie die we verwerken of verzamelen rechtstreeks van de 
persoon op wie de informatie betrekking heeft. Deze informatie varieert sterk, maar kan 
bestaan uit namen, e-mail, telefoonnummers, social media-accounts en soortgelijke 
informatie, socialeverzekeringsnummers en andere identificatie-informatie, fiscale 
informatie, reisinformatie (bijvoorbeeld paspoorten voor door het bedrijf gesponsorde 
reizen), financiële informatie zoals betalingsmethoden of bankrekeningen, 
transportinformatie en relatie-informatie (over bijvoorbeeld echtgenoten of kinderen). In 
veel gevallen omvat het ook informatie over regelgeving of wetgeving. Het omvat ook de 
inhoud van alle beoordelingen, e-mails of andere mededelingen die aan ons of over ons 
worden gedaan door een Gedekt Persoon. 

 
• Informatie die door onze systemen wordt gegenereerd. Onze systemen berekenen, 

genereren of bewaren bepaalde Persoonsgegevens op basis van de verkoopactiviteiten, 
marketingactiviteiten, aankoopactiviteiten of financiële activiteiten van Gedekte 
Personen of andere personen wiens activiteiten onze systemen volgen en gebruiken om 
Persoonsgegevens te genereren die van toepassing zijn op een of meer Gedekte 
Personen. Zo verzamelen wij bijvoorbeeld regelmatig verkoopgegevens van onze 
klanten of Zakelijke Partners, waardoor er aan een Gedekte Persoon een commissie 
wordt betaald die bestaat uit Persoonsgegevens. Als een ander voorbeeld genereren we 
ook informatie over de prestaties van groepen van onze Zakelijke Partners, die kunnen 
uitgroeien tot Persoonsgegevens van een of meer Gedekte Personen. 

 
• Informatie die door anderen aan ons is verstrekt. Soms kunnen andere mensen ons 

informatie geven over een Gedekte Persoon. Zo bieden wij bijvoorbeeld prospectietools 
die Zakelijke Partners kunnen gebruiken om hun contactlijsten te beheren en contact te 
leggen met prospects. De informatie die we van andere personen over de Gedekte 
Personen ontvangen, varieert sterk, maar meestal gaat het om contactinformatie en 
eventueel informatie over de activiteiten van deze personen. 

 
• Automatische informatie. Daarnaast verzamelen en analyseren we veel technische 

gegevens die automatisch aan ons worden verstrekt wanneer Gedekte Personen een 
van onze sites of webapplicaties gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn internetprotocol 
(IP)-adressen, computer- en verbindingsgegevens, aankoopgeschiedenis en het 
telefoonnummer dat wordt gebruikt om ons te bellen. We kunnen ook gebruik maken 
van browsergegevens zoals cookies, Flash-cookies (ook bekend als Flash Local 
Shared Objects), of soortgelijke gegevens. Tijdens sommige bezoeken kunnen we 
gebruik maken van softwaretools zoals JavaScript om sessie-informatie te meten en te 
verzamelen. We kunnen ook technische informatie verzamelen om ons te helpen bij 
het identificeren van apparaten voor fraudepreventie en diagnostische doeleinden. 

 
• Mobiel. We verzamelen gegevens van mobiele telefoons, inclusief, maar niet beperkt 

tot, de gegevens die in "Automatische informatie" hierboven zijn vermeld, evenals 
locatiegegevens en andere mobiele specifieke gegevens, inclusief beperkingsdragers, 
applicatiegegevens en andere gegevens. De meeste mobiele apparaten bieden 
gebruikers de mogelijkheid om locatiediensten uit te schakelen. Als u vragen hebt over 
het uitschakelen van de locatiediensten van uw apparaat, raden wij u aan contact op te 
nemen met uw mobiele serviceprovider of de fabrikant van uw apparaat. 

 
• Informatie uit andere bronnen. Voorbeelden van informatie die we ontvangen van 

andere bronnen zijn bijgewerkte leverings- en adresgegevens van onze dragers of 
andere derden, die we gebruiken om onze administratie te corrigeren en nieuwe 
aankopen of communicatie gemakkelijker te leveren; informatie over de analyse van de 
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site die wordt gegenereerd door de analyse-instrumenten van de site van derden, en 
informatie over de levering van klanten via e-mail die afkomstig is van onze pogingen 
om te communiceren met de Gedekte Personen. 
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Keuze 

Gedekte Personen kunnen ervoor kiezen hun Persoonsgegevens te wijzigen of een account te 
annuleren via de webportal van Kyäni, via de telefoon naar onze klantenservicelijn of via andere 
geschikte communicatiemiddelen, waaronder de onderstaande contactgegevens. Zij kunnen zich 
ook afmelden voor onze marketingcommunicatie door de instructies of het uitschrijfmechanisme 
in het desbetreffende bericht te volgen. Hoewel Kyäni (met inbegrip van haar gelieerde 
ondernemingen) niet de intentie heeft om de Persoonsgegevens van een Gedekte Persoon ooit 
te gebruiken of openbaar te maken voor een doel dat wezenlijk verschilt van de doeleinden die in 
dit beleid zijn opgesomd, zullen we, indien we dat ooit doen, eerst de Gedekte Persoon de 
mogelijkheid bieden om zich af te melden voor dergelijk gebruik en/of openbaarmaking wanneer 
het gaat om niet-gevoelige informatie. Indien een Gedekte Persoon zich afmeldt zoals hierboven 
beschreven, is het mogelijk dat Kyäni niet in staat is om hem de producten of diensten te leveren 
waarom hij heeft gevraagd of om hem toe te staan om als Zakelijke Partner verder te gaan, 
afhankelijk van de aard van Kyäni's behoefte en/of wettelijke verplichting om dergelijke 
Persoonsgegevens te onderhouden en te gebruiken. 

Daarnaast kunnen wij Persoonsgegevens gebruiken of openbaar maken zonder individuen de 
mogelijkheid te bieden om zich af te melden (i) indien wij daartoe verplicht zijn door de wet of een 
juridisch proces, (ii) aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen op basis 
van een afdwingbaar verzoek van de overheid of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, 
of (iii) indien wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om fysieke schade 
of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar een vermoede of 
daadwerkelijke illegale activiteit. 

In bepaalde situaties kunnen wij verplicht worden om persoonsgegevens te verstrekken in 
antwoord op rechtmatige verzoeken van de overheid, onder meer om te voldoen aan de vereisten 
van de nationale veiligheid of de wetshandhaving. 

Bases voor verwerking 

De AVG schrijft voor dat alle verzamelde persoonsgegevens gebaseerd moeten zijn op 
een wettelijk toegestane basis/doelstelling. Deze basis/doelstelling bepaalt hoe lang Kyäni de 
informatie kan bewaren, waarvoor ze kan worden gebruikt en wat voor soort onthullingen en/of 
toestemmingen nodig zijn. Uw gegevens die in het bezit zijn van Kyäni, zoals hierboven 
uiteengezet, zullen door Kyäni worden verwerkt om de volgende redenen en met de volgende 
rechtvaardigingen: 

 
• op basis van uw toestemming, die van toepassing is op Persoonsgegevens 

die u aan Kyäni geeft, specifiek wetend voor welke doeleinden ze zullen worden gebruikt; 
• Kyäni toe te staan haar contract(en) met de Gedekte Persoon uit te voeren of op 

verzoek van een Gedekte Persoon stappen te ondernemen alvorens een contract met die 
persoon aan te gaan; 

• om Kyäni in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen 
met betrekking tot belastinginning, betaling en financiële verslaglegging; 

• om de vitale belangen van een Gedekte Persoon te beschermen; 
• op grond van het algemeen belang (voornamelijk in verband met de 

behoeften van de overheid); 
• het beschermen of bevorderen van andere legitieme belangen van Kyäni 

bij het verbeteren of uitvoeren van haar initiatieven op het gebied van digitale marketing, 
consumentenbeleving en soortgelijke zaken. 

 
Verantwoordelijkheid voor doorgifte van persoonsgegevens 

Kyäni kan persoonsgegevens delen met haar dienstverleners, Zakelijke Partners en haar 
dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen. Specifiek en zonder beperking zal Kyäni 
bepaalde aspecten van de Persoonsgegevens van de Gedekte Personen delen met upline en/of 
downline Zakelijke Partners. 

Kyäni is actief in vele landen over de hele wereld. Om Kyäni in staat te stellen een consistente 
service te bieden aan de Gedekte Personen, waar zij zich ook bevinden, beheren wij bepaalde 
websitefuncties vanuit één centrale locatie. Dit is momenteel in de Verenigde Staten. Bovendien 
kunnen Zakelijke Partners in de upline of de downline van een Gedekte Persoon gevestigd zijn in 
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andere landen dan de EER-landen, Zwitserland of de Verenigde Staten. Er is niet één reeks 
wetten inzake gegevensbescherming die betrekking heeft op Europa, de VS en andere delen van 
de wereld, en de Europese wetten vereisen dat Kyäni stappen onderneemt om de informatie van 
de Gedekte Personen te beschermen wanneer deze wordt doorgegeven aan regio's buiten 
Europa. Die stappen omvatten: 
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• voor internationale overdrachten naar andere Kyäni-entiteiten over de hele 
wereld vertrouwt Kyäni op overeenkomsten tussen bedrijven en het wereldwijde 
nalevingsprotocol van Kyäni; 

• voor internationale overdrachten aan dienstverleners hangen de 
beschermingen af van de betrokken dienstverlener en zijn locatie, en omvatten 
overeenkomsten die gegevensbeschermingsclausules bevatten zoals vereist door de wet; 

• voor internationale overdracht, indien van toepassing, aan leden in de upline 
en/of de downline, van een Gedekte Persoon, vertrouwt Kyäni op de uitvoering van de Kyäni 
Onafhankelijke Zakelijke Partner-overeenkomst en de relevante bepalingen van het beleid en 
de procedures. 

Indien een derde zijn privacy-verplichtingen niet nakomt, zal Kyäni commercieel gezien redelijke 
stappen ondernemen om het gebruik of de openbaarmaking van Persoonsgegevens te 
voorkomen of te stoppen. Indien een externe dienstverlener die diensten levert namens Kyäni 
persoonsgegevens uit de EER of Zwitserland verwerkt op een wijze die niet in overeenstemming 
is met de AVG of de relevante principes voor doorgifte, is Kyäni aansprakelijk, tenzij wij kunnen 
bewijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade. 

Beveiliging 

Kyäni handhaaft redelijke en passende administratieve, technische en fysieke waarborgen om 
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, 
openbaarmaking, wijziging en vernietiging. 

Toegang tot informatie 

Kyäni verstrekt werknemers, consumenten, klanten, Zakelijke Partners, leveranciers en anderen 
een bevestiging van het feit of Kyäni al dan niet op hen betrekking hebbende Persoonsgegevens 
verwerkt en een redelijke toegang tot de over hen bijgehouden Persoonsgegevens. We bieden 
ook een redelijke mogelijkheid om die informatie te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen als ze 
niet correct is. We kunnen de toegang tot Persoonsgegevens beperken of weigeren wanneer het 
verlenen van deze toegang onder de gegeven omstandigheden onredelijk belastend of duur is, of 
wanneer dit anderszins is toegestaan op grond van de relevante wettelijke beginselen. Om 
toegang te krijgen tot Persoonsgegevens kunnen consumenten, klanten, leveranciers en anderen 
gebruik maken van Kyäni's online backoffice of contact opnemen met Kyäni zoals gespecificeerd 
in het gedeelte "Hoe kunt u contact met ons opnemen" van dit beleid. 

Voorbeelden van informatie die gemakkelijk beschikbaar is in de Kyäni.com backoffice of in ons 
winkelwagensysteem bevatten actuele informatie over recente bestellingen; persoonlijk 
identificeerbare informatie (waaronder alle of sommige van de volgende - naam, e-mail, website-
adres, rang en levenslange rang, wachtwoord, communicatie, notities van telefoongesprekken, 
downline- en upline-informatie, delen van betalingsinformatie, verzendinformatie en andere 
bedrijfsgerelateerde informatie); betalingsinstellingen (waaronder creditcardinformatie en 
eventuele saldi van promotie- en cadeaubonnen); e-mailmeldingsinstellingen (waaronder 
nieuwsbrieven, bestelwaarschuwingen en soortgelijke informatie); winkelgeschiedenis; en 
accountinformatie voor Zakelijke Partners. 

Gedekte Personen hebben recht op toegang tot hun eigen Persoonsgegevens, met inbegrip van 
gevoelige Persoonsgegevens, voor elk rechtmatig doel, behalve wanneer het verlenen van 
dergelijke toegang onder de gegeven omstandigheden onredelijk belastend of duur is, of 
wanneer Kyäni op grond van de relevante wettelijke beginselen op een andere manier 
toestemming heeft om dergelijke toegang te beperken of te weigeren. Zodra het doel waarvoor 
de gegevens werden verzameld en/of verwerkt voorbij is, en er geen wettelijke verplichting 
bestaat om ze te bewaren, hebben de Gedekte Personen het recht om deze gegevens te laten 
wissen of vergeten. Kyäni zal verzoeken honoreren om te worden vergeten die door de Gedekte 
Personen naar de contactinformatie in het gedeelte "Hoe kunt u contact met ons opnemen" van 
dit beleid worden gestuurd. 

Gegevensintegriteit en doelbinding 

Kyäni neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de door Kyäni verzamelde 
persoonsgegevens relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en dat de 
informatie betrouwbaar is voor het beoogde gebruik en nauwkeurig, volledig en actueel is. Wij 
zijn afhankelijk van onze medewerkers, Zakelijke Partners, consumenten, klanten, leveranciers 
en anderen om hun Persoonsgegevens bij te werken of te corrigeren wanneer dat nodig is. 
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Beroep, handhaving en aansprakelijkheid 

Kyäni heeft procedures vastgesteld om de uitvoering en naleving van de AVG-beginselen 
periodiek te controleren. Wij voeren een jaarlijkse zelfevaluatie uit van onze praktijken met 
betrekking tot Persoonsgegevens om na te gaan of de verklaringen die wij afleggen over onze 
privacypraktijken met betrekking tot Persoonsgegevens waarheidsgetrouw zijn en of het 
bijbehorende privacybeleid is geïmplementeerd zoals het is weergegeven. 

Geschillenbeslechting 

Gedekte Personen met een klacht over de naleving van Kyäni's AVG moeten die klacht via e-
mail indienen bij privacy@kyani.com. Indien een Gedekte Persoon niet tevreden is met onze 
oplossing van de klacht, kan hij/zij contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteiten 
van de EU. De contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU zijn te 
vinden op http://ec.europa.eu/justice/data- protection/bodies/authorities/index_en.htm 

Hoe kunt u contact met ons opnemen 

Gelieve alle vragen of problemen met betrekking tot ons Privacybeleid of onze praktijken met 
betrekking tot Persoonsgegevens door te geven door contact met ons op te nemen via e-mail: 

 
privacy@kyäni.com 

 
of schrijf naar: 

 
Attention Privacy Department 
Kyäni Europe AB 
Ebbe Lieberathsgartan 18 B, 
412 65 
Göteborg, Zweden 

 
Wijziging 

Het Kyäni Privacybeleid EER kan van tijd tot tijd worden gewijzigd in overeenstemming met de 
vereisten van de AVG en andere relevante wettelijke beginselen. Dergelijke wijzigingen zullen op 
passende wijze worden bekendgemaakt. 
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