
Privacybeleid 

1. Gebruikte gegevens 

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze 
heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Uw persoonsgegevens wordt door Happiness matchmakers gebruikt voor de uitvoering van de 
diensten van Happiness matchmakers. Daarbij gaat het onder andere om het opstellen van een profiel 
bij Happiness matchmakers, contact leggen met andere deelnemers, etc. Voor betalingen die verband 
houden met het lidmaatschap van Happiness matchmakers worden de in dat kader relevante 
gegevens verzocht en verwerkt. 
 
Happiness matchmakers verwerkt uw persoonsgegevens verder voor adequate dienstverlening, 
uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer, het verbeteren van haar dienstverlening en het 
nakomen van wettelijke verplichtingen. 

2. Beperking van het gebruik 

Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke 
producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De 
mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw 
gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde 
voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres of telefoonnummer. 

3. Overige persoonsgegevens 

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van 
randapparatuur of anderszins) indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor: 
 

x de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst 
x de goede invulling van een publiekrechtelijke taak 
x de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en 

vrijheden boven dit belang prevaleren), of u toestemming heeft gegeven voor de verwerking 
bij het verzamelen hiervan. 

 
Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de 
doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. 
 
4. Bijzondere persoonsgegevens 
 
In het kader van het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kunnen 
wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan 
organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is: 
 

x voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 
x voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 
x voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij uw belang of fundamentele rechten 

en vrijheden boven dit belang prevaleren. 
 
Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens 
met derden worden gedeeld. 
 
5. Contact 
 
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kunt u contact opnemen via het volgend e-mailadres: 
info@happinessmatchmakers.nl 
Happiness matchmakers behoudt zich het recht om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. 
 


