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Privacy- en gegevensbescherming 
 
Tenzij anders aangegeven, verzamelt, gebruikt en deelt Herbalife Nutrition "Persoonlijke informatie" (bijv. Uw voor- 
en achternaam, postadres, stad, provincie, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, creditcard- en bankgegevens) 
in overeenstemming met haar privacybeleid, te vinden op https://www.herbalife.be/footer-pages/privacybeleid/.  
 

Vanwege de unieke aard van multi-level marketing, kunnen Members persoonlijke informatie over anderen 
rechtstreeks van Herbalife Nutrition ontvangen, zoals informatie over andere Members en voorkeursklanten in de 
downline van een Member, of klanten of verwijzingen die interesse tonen in producten of diensten van Herbalife 
Nutrition, of individuen die onze online eigendommen en mobiele applicaties ("Sites") gebruiken. (De downline-
organisatie bestaat uit alle Members en Voorkeursklanten die persoonlijk werden gesponsord door een bepaalde 
Member, en op hun beurt alle andere personen die door de daaropvolgende Members worden gesponsord.) Zodra 
Herbalife Nutrition persoonlijke informatie aan een Member verstrekt, is hij of zij verantwoordelijk voor het en moet 
het strikt vertrouwelijk houden. 
 

Members mogen deze persoonlijke informatie alleen gebruiken als gegevensbeheerder om hun zakelijke relatie met 
Herbalife Nutrition met hun downline, klanten of verwijzingen te ontwikkelen. 
 

Members mogen deze persoonlijke informatie alleen voor andere doeleinden gebruiken als ze de persoon hebben 
geïnformeerd en een goede wettelijke basis hebben voor dit aanvullende gebruik. Voorbeelden van een juiste 
juridische basis voor gebruik zijn: 
 

- toestemming van de persoon, 
- uw naleving van een wettelijke verplichting, 
- uw uitvoering van een contract met de persoon (zoals een overeenkomst om hen producten te     
- verkopen), of 
- uw gerechtvaardigd zakelijk belang, mits dit belang niet opweegt tegen het privacybelang van de  

   persoon. 
 

Het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden vereist de uitdrukkelijke toestemming van het individu. 
 

Een manier waarop Herbalife Nutrition informatie met Members deelt, is via Lineage Reports. Deze rapporten 
bevatten informatie over andere Members binnen de downline van een Member, zoals hun naam en 
contactgegevens, hun Herbalife Nutrition Identificatie Nummer, en zakelijke statistieken zoals hun niveau of rang, 
volume en verkoopstatistieken. Lineage Reports worden in strikte vertrouwelijkheid aan de Members verstrekt, met 
als enig doel de Members te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van hun Herbalife Nutrition-activiteiten. 
Lineage Reports, inclusief alle persoonlijke informatie en andere gegevens die erin staan, vormen vertrouwelijke 
handelsgeheimen van Herbalife Nutrition. 
 

Members mogen geen vertrouwelijke informatie of persoonlijke of geaggregeerde informatie over andere Herbalife 
Nutrition-Members, of hun klanten verzamelen, verspreiden of verzamelen, behalve in verband met hun downlines 
en uitsluitend met het doel hun Herbalife Nutrition-activiteiten te promoten en om, motiveren en trainen hun 
downlines. 
 

Members kunnen ook persoonlijke informatie van individuen rechtstreeks of op andere manieren verzamelen, zoals 
wanneer ze contact- en betalingsinformatie van klanten verzamelen om productbestellingen te verwerken. 
 

Members moeten zich houden aan de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten, inclusief 
internationale gegevensoverdracht beperkingen, met betrekking tot alle persoonlijke informatie die door Member 
wordt verkregen (van Herbalife Nutrition of anderszins) in verband met de Herbalife Nutrition-activiteiten van de 
Member. In het geval dat een Member Persoonlijke Informatie verzamelt en/ of Persoonlijke Informatie deelt die het 
verzamelt met Herbalife Nutrition, gaat de Member ermee akkoord om alle noodzakelijke kennisgevingen te 
verstrekken en alle benodigde toestemmingen te verkrijgen onder de toepasselijke wetgeving. Members mogen 
persoonlijke informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan het specifieke doel waarvoor deze is verzameld, 
tenzij de persoon hen expliciet toestemming heeft gegeven om dit te doen of tenzij ze een andere juiste wettelijke 
basis hebben voor dit aanvullende gebruik, zoals hierboven vermeld. 
 

Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de Member om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die hij of 
zij ontvangt te handhaven en om dergelijke informatie slechts zo lang te bewaren als nodig is voor de doeleinden 
waarvoor ze is verzameld of zoals vereist door de wet, afhankelijk van welke periode langer is. 
Daarnaast kunnen personen, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, verschillende rechten hebben met 
betrekking tot hun persoonlijke informatie, zoals een recht op toegang, rectificatie, beperking van of bezwaar tegen 
verwerking, overdraagbaarheid naar een andere controller en verwijdering. Deze rechten zijn onderhevig aan 
beperkingen die in de wet zijn vastgelegd. 

https://www.herbalife.be/footer-pages/privacybeleid/

