
Privacyverklaring Urban Life 

Urban Life gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Onze 
privacyverklaring kan daarom kort en krachtig zijn. 

Identiteit: Urban Life is een activiteit van stichting Act (The Act Foundation), 
een non-profitinstelling geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden 
Nederland onder nummer 30267982. De stichting is gevestigd op het adres 
Godfried van Seijstlaan 19, 3703 BR Zeist. 

Doeleinden van de verwerking van uw gegevens: Het verstrekken van uw 
bereikbaarheidsgegevens is noodzakelijk om ons in staat te stellen u van de 
door u aangevraagde informatie te voorzien. Wij gebruiken de door u 
ingevulde gegevens niet voor commerciële doeleinden, maar bewaren deze 
graag met het doel u (ook) in de toekomst te kunnen informeren over 
eventueel voor u interessante ontwikkelingen. Indien u dit laatste niet wenst, 
kunt u eenvoudigweg nalaten een vinkje te zetten bij de vraag of wij u op de 
hoogte mogen houden. 

Veiligheid: Urban Life maakt – voor zover dat door de wet van haar verlangd 

wordt – gebruik van passende technische en organisatorische 
veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden 
geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig 
gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Urban Life 
ontvangt. 

Recht op inzage, rectificatie of wissen van uw gegevens: U kunt op elk 
moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen. 
Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of 
verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@urbanlife.com. 

Duur van de opslag: Indien u toestemming hebt gegeven u in de toekomst op 

de hoogte te houden, houden wij uw adresgegevens tot nader order 

opgeslagen in ons (e-mail)adressenbestand. Hebt u deze toestemming niet 

verleend, dan verwijderen wij uw gegevens 12 maanden nadat wij deze benut 

hebben voor het doel waarvoor u ze ons verstrekt hebt. 

Klachten? Indien u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verwerkt hebben 
op een manier die niet in overeenstemming is met de privacywet, kunt u een 

klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

