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Its My life™ - Corporate & individual well-being BV   

 

 

IN AANMERKING NEMENDE DAT:   

 

A. Its My Life – Corporate & individual well-being BV, verder te noemen Its My Life BV, met behulp van de 

applicatie It’s My Life gebruikers van deze applicatie  inzicht verschaft in hun beweeg- en zitgedrag en 

persoonlijke gezondheid; 

B. Its My Life BV de gebruikers van de applicatie de mogelijkheid biedt Fitcoins te verdienen door stappen 

te zetten en deze in te zetten als virtueel betaalmiddel binnen de applicatie It’s My Life; 

C. Its My Life BV voor bedrijven en organisaties aanvullende dienstverlening biedt waarmee deze op 

verschillende niveaus bij hun werknemers, klanten en relaties een gezonde leefstijl kunnen bevorderen 

en beweging kunnen stimuleren; 

 

GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN:  

 

1. ONDERWERP 

1.1  Opdrachtgever en werknemers, klanten en/of relaties toegang krijgen tot de applicatie It’s My Life met 

inachtneming van de volgende afspraken. 

1.2 Voor het gebruik van de applicatie It’s My Life zijn deze Algemene Voorwaarden opgesteld welke door 

opdrachtgever bij de opdrachtbevestiging ontvangen, gelezen en begrepen en voor akkoord bevonden 

in de opdrachtbevestiging.  

 

 

2. PROMOTIE ACTIEVE LEEFSTIJL 

2.1 De applicatie It’s My Life heeft tot doel een actieve leefstijl te promoten.  

a.  Om dit te realiseren wijst opdrachtgever een of meerdere medewerker(s) aan welke 

verantwoordelijk is (zijn) voor het beheer van de applicatie It’s My Life binnen de organisatie. 

Deze medewerker dient een actieve gebruiker te zijn van de applicatie It’s My Life . Deze rol 

wordt betiteld als ‘beheerder’. 

b.  Opdrachtgever informeert werknemers, klanten en/of relaties gedurende de looptijd van de 

opdrachtbevestiging over de mogelijkheden die opdrachtgever biedt met de applicatie It’s My 

Life.  

c. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het beheer van de gebruikers van de applicatie 

It’s My Life, voor zover deze een werknemer is van opdrachtgever (zie art. 5.3) 

 

3. SYSTEEMVEREISTEN  

3.1 De applicatie It’s My Life is geschikt voor smartphones met besturingssysteem iOs 7.0 en hoger of 

Android 4.3 en hoger.  

3.2 Voor het uploaden van stappen en inactieve tijd naar de applicatie It’s My Life dienen gebruikers te 

beschikken over een ‘FitBit’, ‘Garmin’, ‘Google Fit-app’ (Android) of ‘Health-app’ (iOs).  

3.3 GoogleFit en Health zijn gratis te  installeren op de smartphone via de App Store of Google Play. Via 

deze apps is het tevens mogelijk stappen en inactiviteit te uploaden vanaf andere devices zoals ‘Apple 

watch’, ‘Samsung Gear’ en ‘Xiaomi Mi Band’. Deze laatste koppelingen vallen echter buiten de scope en 

verantwoordelijkheid van Its My Life BV. 

 

 

4. ONDERHOUD EN SUPPORT 
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4.1  Its My Life BV is verantwoordelijk voor onderhoud aan de applicatie It’s My Life.  

4.2  Het onderhoud omvat in ieder geval: 

a.  Het opsporen en herstellen van zogenaamde ‘bugs’ (fouten en onvolkomenheden in de applicatie 

It’s My Life) volgens de volgende tabel: 

Error Level Response Time Repair Time 

Crash Less than 24 hours 1 day 

High Less than 48 hours 3 days 

Medium Less than 72 hours 5 days 

Low Next scheduled up-date Next Update 

b. Het naar beste vermogen aanpassen van de applicatie It’s My Life aan relevante gewijzigde 

(externe) omstandigheden, zoals bijvoorbeeld software updates iOs of Android, Microsoft, 

wetswijzigingen of privacy wetgeving. 

c.  Basissupport aan de hand van de helpdesk via support@itsmylife24.nl beschikbaar voor 

opdrachtgever. 

4.3  Het onderhoud omvat tevens het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de applicatie It’s My 

Life. Indien een nieuwe versie een wezenlijke verandering van functionaliteit met zich meebrengt, zal Its 

My Life BV daarbij behorende informatie verstrekken. Wanneer de technologische ontwikkeling hiertoe 

nadrukkelijk aanleiding geeft, kan Its My Life BV hogere eisen stellen aan de browser of het 

besturingssysteem waarop de nieuwe versie werkt.   

 

5. GEBRUIKSVERGOEDING EN FACTURERING 

 

Gebruiksvergoeding 

5.1  De gebruiksvergoeding voor de applicatie It’s My Life is vermeld in de offerte. De gebruiksvergoeding 

geldt voor één (1) jaar (12 maanden) en gaat in op het moment dat de applicatie It’s My Life-app wordt 

opgeleverd aan opdrachtgever.  

5.2 De periode van één (1) jaar voor gebruik van de applicatie It’s My Life-app wordt bij het aflopen van de 

periode telkens voor eenzelfde periode verlengd met een opzegtermijn van één (1) maand.  

5.3 De ‘beheerder’ is verantwoordelijk voor het eventueel stopzetten van een individuele gebruiker die is 

aangesloten op de applicatie It’s My Life.  

5.4  De gebruiksvergoeding voor aansluiting op de applicatie It’s My Life wordt vooraf voor één jaar (12 

maanden) in rekening gebracht.  

 

Algemeen   

5.5  Facturering betreffende gebruikersvergoedingen vindt jaarlijks plaats.  

5.6 De betalingstermijn voor facturen bedraagt 14 dagen.  

5.7  De gebruiksvergoeding kan jaarlijks worden geïndexeerd volgens de CBS Prijsconsumptie-index voor 

zakelijke dienstverlening. Eventuele prijsstijgingen worden tijdig bekend gemaakt. 
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7. DUUR EN BEËINDIGING 

7.1  De opdrachtbevestiging wordt aangegaan voor een periode van één (1) jaar. Na deze periode wordt de 

overeenkomst verlengd voor eenzelfde periode met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 

één (1) maand vóór het aflopen van de overeenkomst. Daarnaast kan de opdrachtbevestiging door 

partijen met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst d.m.v. aangetekend schrijven worden 

beëindigd, indien: 

a.  Partijen enige verplichting uit hoofde van de opdrachtbevestiging niet nakomen met 

uitzondering van overmacht; 

b.  Eén der partijen zijn faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, wordt 

geliquideerd, in surseance van betaling komt te verkeren en/of indien executoriale beslagen worden 

gelegd op enige vermogensbestanddelen. 

7.2  Binnen veertien dagen na beëindiging van de opdrachtbevestiging zal Its My Life BV de toegang van 

opdrachtgever en gebruikers tot de applicatie It’s My Life blokkeren.  

 

8. PRIVACY 

 

Algemeen 

8.1  Its My Life BV verwerkt data volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese 

privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Its My life BV is aangemeld bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1509115.  

8.2  Data worden opgeslagen tot een account verwijderd wordt door de gebruiker, beheerder of admin. Bij 

verwijdering van het account worden alle data definitief verwijderd.  

8.3 Individuele data worden anoniem en geaggregeerd verwerkt om bedrijfsgemiddelden te berekenen. 

Data zijn nooit te herleiden tot individuele gebruikers en worden nooit ter beschikking gesteld aan 

derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. De data worden tevens verwerkt om de 

gebruikers de mogelijkheid te geven hun eigen gemiddelde te vergelijken met het bedrijfsgemiddelde 

of leeftijdsgenoten, deel te nemen aan challenges en Fitcoins te verzamelen.  

8.4 Gebruikers hebben het recht persoonlijke data op te vragen via support@itsmylife24.nl. Nadat de 

identiteit van de aanvrager is vastgesteld (Paspoort / ID / Rijbewijs), zullen binnen 5 werkdagen deze 

data verstrekt worden via bovenstaand emailadres. 

 
Data breach 
8.5 In het geval van een data breach zullen wij terstond de Autoriteit Persoonsgegevens, opdrachtgevers 

en gebruikers informeren of er sprake is van verloren data of diefstal van data, om welke gegevens het 
gaat en wanneer de breach heeft plaatsgevonden. 
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