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Privacy statement 123Habit app 

123Habit B.V. biedt de dienst 123Habit app. Als u gebruik maakt van onze diensten, verwerken wij uw 
persoonsgegevens. In deze privacy statement leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.  
 
Wij kunnen bepalingen van deze privacy statement wijzigen. Als wij dat doen, dan laten wij u dat weten. Toch 
raden wij u aan af en toe zelf te controleren of de privacy statement is gewijzigd. 
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens op servers in de Europese Economische Ruimte (EER).  
 
WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE EN WAAROM? 
Er zijn een aantal manieren waarop wij uw persoonsgegevens kunnen verzamelen. In deze paragraaf leggen wij 
u uit welke persoonsgegevens wij van u kunnen verzamelen. De persoonsgegevens zijn gesorteerd naar de 
verschillende verwerkingsdoelen. 
 

 
Omdat gebruik van de dienst vrijblijvend is, baseren wij de verwerking op uw toestemming. De doeleinden 
waarvoor wij de persoonsgegevens gebruiken, zijn het leveren van de dienst en het verbeteren van de 
dienstverlening. 
 
Wij bewaren de persoonsgegevens voor dit doeleinde zolang de dienst gebruikt wordt. 2 jaar na de laatste 
activiteit of verwijdering van de app worden de persoonsgegevens geanonimiseerd zodat we de gebruiksdata 

123Habit slaat deze data op 123Habit gebruikt deze data op de volgende manieren 

 Identificatie  

● e-mailadres ● Voor het inloggen op de app 
● Voor het e-mailen van belangrijke berichten 

● wachtwoord ● Voor het inloggen op de app 
● organisatiecode ● Voor het kunnen tonen van statistieken van de organisatie. 

● Bijvoorbeeld hoeveel succesvolle gewoontes er zijn op het gebied 
van mee bewegen. Deze informatie is niet herleidbaar naar 
individuele gebruikers en dus anoniem! 

 Gewoontes  

● nadat ik … heb gedaan, zal ik 
…. doen en dit …. vieren 

● De gewoonte wordt opgeslagen zodat jij per gewoonte kan 
bijhouden hoe het gaat. 

● Tiny ● Een gewoonte wordt uitgebeeld als een gewoontedier die we een 
Tiny noemen. 

● wanneer de gewoonte is 
gedaan 

● Om je Tiny te laten groeien en tips te geven om de gewoonte te 
verbeteren. 

● status van een gewoonte ● Welke gewoontes hebben de status ‘actief’, ‘succesvol afgerond’, 
‘gepauzeerd’ en ‘verwijderd’. 

● teamgewoonte ● Werk met je anderen aan dezelfde gewoonte. Toont aan de 
teamdeelnemers hoe je bezig bent met je teamgewoonte. Je bepaalt 
zelf of je mee wilt doen en onder welke naam. 

 Tests  

● testuitslagen ● Je kunt testen uitvoeren en herhalen om je eigen ontwikkeling te 
volgen. 

 Nieuwsbeirchten  

● nieuwsberichten ● Wij sturen dagelijks nieuwsberichten die aansluiten op de gewoontes 
waar jij aan werkt. De verzonden nieuwsberichten kun je nalezen in 
de app. 



kunnen blijven gebruiken voor verbetering van de dienst. Daarna worden de gegevens bewaard op basis van 
anonimisering. 
 
Wilt u de persoonsgegevens niet aan ons verstrekken, dan kunt u de dienst niet gebruiken.  
 
BEN JE JONGER DAN 16 JAAR? 
We hebben niet de intentie om met deze app gegevens te verzamelen over gebruikers die jonger zijn dan 16 
jaar, tenzij hun ouders of voogd hiervoor toestemming hebben gegeven. We kunnen echter niet controleren of 
een gebruiker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders en voogden dan ook aan om betrokken te zijn bij de 
online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat hun gegevens verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben 
verzameld over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via privacy@123habit.nl, dan 
verwijderen wij deze informatie. 
 
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS 
Wij delen uw persoonsgegevens niet met anderen, tenzij de wet ons daartoe verplicht of u daarvoor 
toestemming geeft. Wel kunnen wij bedrijven vragen om ons te helpen bij het verlenen van onze diensten. 
 
123Habit wordt gehost op het Firebase platform. Dit platform is ISO 27001 certified en voldoen aan de 
geldende nationale en internationale standaarden. Zie hier voor meer informatie. 
 
De datacenters die gebruikt worden door de Verwerker bevinden zich binnen de Europese Unie. 

 
BEVEILIGING 
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van 
partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Zo zorgen wij dat alleen personen toegang hebben 
tot uw gegevens die daar noodzakelijkerwijs toegang toe moeten hebben en dat de toegang tot uw 
persoonsgegevens afgeschermd is. Al onze medewerkers zijn aan geheimhoudingsverklaringen gebonden. 
 
De (sub)verwerkers die wij inschakelen voldoen aan strenge beveiligingsnormen.  
 
UW RECHTEN 
Privacywetgeving geeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens. De rechten die wij 
hieronder omschrijven zijn geen absolute rechten. Wij zullen altijd een afweging maken of wij redelijkerwijs 
aan uw verzoek kunnen voldoen. Lukt dit niet, of zou het bijvoorbeeld ten koste gaan van de privacy van 
anderen, dan kunnen wij uw verzoek weigeren. Indien wij een verzoek weigeren, laten wij dit gemotiveerd 
weten. 
 
Recht op inzage 
U heeft het recht om op te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt ons ook vragen om 
inzicht te geven in de verwerkingsdoeleinden, betrokken categorieën van persoonsgegevens, de (categorieën 
van) ontvangers van persoonsgegevens, de bewaartermijn, de bron van de gegevens en of wij wel of niet 
gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming.  
 
U mag ook vragen om een kopie van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wilt u bijkomende 
kopieën? Dan kunnen wij daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.  
 
Recht op rectificatie 
Indien de door ons over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ons verzoeken de 
persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. 
 
Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij 
gegevens verstrekken daarover inlichten. 
 

https://firebase.google.com/support/privacy#firebase_is_certified_under_major_privacy_and_security_standards


Recht op het wissen van gegevens 
Wilt u niet meer dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken? Dan kunt u ons verzoeken om bepaalde 
(of alle) persoonsgegevens over u te wissen. Of wij gegevens zullen wissen, hangt af van het 
verwerkingsdoeleinde. Indien wij gegevens verwerken op grond van het gerechtvaardigd belang, dan wissen wij 
gegevens alleen indien uw belang zwaarder weegt dan dat van ons. Wij zullen deze afweging maken. 
Verwerken we de gegevens op grond van toestemming, dan wissen wij de gegevens slechts indien u de 
toestemming intrekt. Hebben wij per ongeluk gegevens onrechtmatig verwerkt of schrijft een specifieke wet 
voor dat wij gegevens moeten wissen? Dan zullen wij de gegevens wissen. Als de gegevens nodig zijn voor de 
afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil, dan wissen wij de persoonsgegevens pas 
na afloop van de procedure of het geschil.  
 
Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij 
gegevens verstrekken daarover inlichten. 
 
Beperking van verwerking 
Als u de juistheid van door ons verwerkte persoonsgegevens betwist, als u meent dat wij uw persoonsgegevens 
onrechtmatig hebben verwerkt, indien wij de gegevens niet meer nodig hebben of indien u bezwaar heeft 
gemaakt tegen de verwerking, kunt u ons tevens verzoeken om de verwerking van die persoonsgegevens te 
beperken. Bijvoorbeeld gedurende de tijd die wij nodig hebben om uw betwisting of bezwaar te beoordelen, of 
indien reeds duidelijk is dat voor verdere verwerking van die persoonsgegevens geen rechtmatige grondslag 
(meer) bestaat, maar u er toch belang bij heeft dat wij de persoonsgegevens nog niet wissen. Als wij de 
verwerking van uw persoonsgegevens op uw verzoek beperken, mogen wij die gegevens nog wel gebruiken 
voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil.  
 
Recht op overdraagbaarheid 
Op uw verzoek kunnen wij de gegevens die wij verwerken voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond 
van uw toestemming en die automatisch verwerkt worden, overdragen aan u of een andere door u aan te 
wijzen partij. Een dergelijk verzoek kunt u met redelijke tussenpozen doen.  
 
GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING 
Wij nemen geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen.  
 
RECHT VAN BEZWAAR EN HET INTREKKEN VAN TOESTEMMING 
Indien wij gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, mag u bezwaar maken tegen de 
verwerking. Indien wij gegevens verwerken op grond van uw toestemming, dan mag u die toestemming 
intrekken. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de betreffende verwerkingsdoeleinden hierboven.  
 
HET UITOEFENEN VAN UW RECHTEN 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen 
naar privacy@123habit.nl. 
 
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering, u 
adequaat te identificeren. Dit kunt u doen door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. 
Vergeet niet om op de kopie uw BSN én pasfoto af te schermen.  
 
We streven ernaar om uw verzoek, klacht of bezwaar binnen een maand te verwerken. Als het niet mogelijk is 
om binnen een maand een beslissing te nemen, zullen we u op de hoogte brengen van de redenen voor de 
vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt (niet langer dan 3 
maanden na ontvangst). 
 
AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS 
Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Wij helpen 
u natuurlijk graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van 
de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit 



Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 
 
CONTACT 
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop 123Habit je gegevens gebruikt, dan 

kun je een e-mail sturen naar privacy@123habit.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop 123Habit 

jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar het genoemde e-mail adres. Daarnaast kan je ook altijd 

contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. 

 
 
 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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