PRIVACYVERKLARING & GEBRUIKSVOORWAARDEN
ALS JE JONGER DAN 16 JAAR BENT, DIEN JE DE VOORWAARDEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING MET
EEN OUDER OF VOOGD DOOR TE NEMEN OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT JE DEZE BEGRIJPT EN
ACCEPTEERT. Als we ontdekken dat we informatie hebben verzameld zonder toestemming van een
ouder of voogd terwijl deze toestemming vereist was, verwijderen we die informatie zo snel
mogelijk.
Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Unilever, Wereld Natuur Fonds (WNF)
en Missing Chapter Foundation (MCF), hierna gezamenlijk te noemen: ‘WaterSpaarders’.
Privacy
WaterSpaarders vinden de bescherming van je privacy belangrijk en willen ervoor zorgen dat jouw
persoonlijke gegevens goed worden beschermd. In deze verklaring wordt beschreven hoe wij
omgaan met (de door jou verschafte) persoonlijke informatie zoals je naam, adres, postcode,
woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, de school waarop je zit en je e-mailadres.
Toestemming
WaterSpaarders zullen jouw persoonlijke informatie niet verzamelen, gebruiken of openbaar maken
zonder jouw medeweten. Wij zullen altijd expliciet jouw toestemming vragen. Op de website zal dan
ook altijd duidelijk staan aangegeven waarvoor de gegevens nodig zijn.
Hoe gebruiken wij jouw persoonlijke gegevens?
Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonlijke gegevens uitsluitend om de door jou gevraagde
informatie te verstrekken en om de doeleinden te realiseren waarvoor jij je registreert, zoals
deelname aan de Verbetermeter, of de etiketontwerpactie. WaterSpaarders verstrekken je gegevens
niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van deze actie, namelijk het
verzenden van het door jou ontworpen etiket. Wel zal WaterSpaarders de data uit de Verbetermeter
anoniem aggregeren en in beeld brengen op het WaterSpaarders platform.
Beveiliging
WaterSpaarders hebben hun uiterste best gedaan om jouw persoonlijke informatie te beveiligen.
Toegang tot jouw persoonlijke informatie is beperkt. Alleen onze medewerkers en derden die voor
ons jouw informatie behandelen of verwerken kunnen de gegevens bekijken op een ‘need-to-know’
basis.
Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen in het kader van deze actie, zullen we deze niet
langer bewaren dan nodig is, tenzij we deze informatie dienen te bewaren op legitieme, zakelijke of
juridische gronden.
Deelname aan wedstrijden en acties
Op de website kan je deelnemen aan diverse activiteiten en acties. Door mee te doen aan activiteiten
en acties, geef je ons hierbij toestemming om jouw voornaam, leeftijd en/of beeldmateriaal wat jij
hebt ontwikkeld (van bijvoorbeeld jouw etiket met oproep) te gebruiken voor welke uiting dan ook
die verband houdt met deze actie.

Door jou verstrekte informatie
Door mee te doen aan activiteiten en acties op deze website, ga je er mee akkoord dat wij gebruik
kunnen maken van de door jou verstrekte informatie en/of materiaal. Je garandeert dat de
informatie of het materiaal dat je verstrekt geen inbreuk maakt op andermans rechten of op andere
wijze onrechtmatig is.
Login scholensectie website
Indien jouw leraar en/of jouw school meedoet met het lesprogramma zijn jouw gegevens, voorzover
het jouw douchetijden betreft, ook beschikbaar voor jouw leraar via een speciale login op de
WaterSpaarders website. Hierdoor weet hij hoelang leerlingen gemiddeld douchen en is hij beter in
staat de discussie over korter douchen in de klas te leiden.
Inhoud
Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website
wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. De Waterspaarders kunnen niet
garanderen dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken
zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.
Jouw informatie wijzigen of verwijderen
Je kunt de informatie die je ons via onze website hebt verstrekt te allen tijde wijzigen of verwijderen.
Hiervoor stuur je een e-mail naar info@waterspaarders.nl.
Contact
Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens,
stuur je vragen of opmerkingen naar info@waterspaarders.nl.

Wijzigingen
Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie op deze website te
plaatsen. Wij raden je aan om de verklaring regelmatig te bekijken.

