
Doen-wat-telt.nl toestemmingsverklaring, privacy en rechten 
Disclaimer, rechten en privacy 
Privacy en toestemming 
Doen-wat-telt.nl is een initiatief van Stichting Vital Zone Instituut. Wij waarderen het 
vertrouwen dat u in ons stelt en doen ons best door zorgvuldig met uw gegevens om te 
gaan. 
 
Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt doen-wat-telt.nl en stichting Vital Zone Instituut 
alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten namelijk het verbeteren van 
gezondheid, geluk en duurzaamheid. Daarmee voldoet de doen-wat-telt.nl aan de 
privacywetgeving.  
 
Gegevens worden onder meer gebruikt om: 
-te tellen en zichtbaar te maken voor deelnemers en publiek hoeveel vooruitgang de groep 
maakt op een challenge en dat te vergelijken met anderen groepen; 
-via email, notificatie of ander bericht deelnemers te feliciteren, te motiveren of advies te 
geven voor de challenge of gezondheid, geluk en duurzaamheid in bredere zin; 
-maximaal 4 keer per jaar een uitnodiging, nieuwsbrief of aanbod te sturen; 
-analyse van geanonimiseerde data door het Vital Zone Instituut. 
 
De gebruiker geeft hiervoor toestemming door de website te gebruiken. Heeft u bijvoorbeeld 
uw naam en emailadres ingevuld? Dan gebruikt doen-wat-telt.nl of Stichting Vital Zone 
Instituut deze gegevens om eigen resultaten en voortgang te laten zien. De stichting 
verstrekt of verkoopt doen-wat-telt naam en email adres niet aan de derden tenzij u daar 
toestemming voor geeft.  
 
 
Rechten 
© Stichting Vital Zone Instituut. Doen-wat-telt is een initiatief van Stichting Vital Zone 
Instituut. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website en app mag op welke wijze dan 
ook worden verveelvoudigd, gekopieerd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Vital Zone Instituut Nederland. 
Stichting Vital Zone Instituut Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten 
die worden ondernomen op basis van deze website. Bij het samenstellen en onderhouden is 
en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat 
de informatie die wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Verwijzingen op 
deze site kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en 
bijgehouden. Stichting Vital Zone Instituut Nederland draagt geen enkele 
verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die 
informatiebronnen. Stichting Vital Zone Instituut heeft het recht om een challenge te 
verwijderen als die meer dan 30 dagen niet actief is geweest. 
 
Voor meer informatie, bezwaar of toestemming voor gebruik kunt u contact opnemen met 
Stichting Vital Zone Instituut (info@vitalzone.eu; www.vitalzone.eu). 
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