
Privacyverklaring Origins 
Origins is een handelsnaam van Oably, gevestigd aan Kastanjelaan 400 5616 LZ te Eindhoven 
in Nederland. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals we 
gaan uitleggen en onderbouwen in deze privacyverklaring. 
 

Voorop staat: we gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. 
Of je nu onze opdrachtgever, samenwerkingspartner of (oud-)werknemer bent, bij ons 
solliciteert of gewoon even belt, mailt of de website bezoekt. Hier mag je vertrouwen: 

• We slaan de gegevens alleen op in onze eigen (beveiligde) systemen. 

• We geven gegevens niet zonder jouw toestemming door aan anderen (behalve als 
we dat wettelijk verplicht zijn). 

• We verkopen gegevens nooit. 
 

Nog geen 16 jaar oud? 
Onze diensten zijn niet gericht op kinderen onder de 16 jaar. Als je nog geen 16 jaar oud 
bent, heb je toestemming nodig van een van jouw ouders of wettelijke voogd om onze app 
te mogen gebruiken. 
 

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens? 
Origins verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• om je in staat te stellen in te loggen en onze app en website te gebruiken; 

• om verplichtingen na te komen die voortvloeien uit overeenkomsten die tussen jou 
en Origins zijn gesloten; 

• om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest effectieve manier voor jou en jouw 
apparaat worden gepresenteerd; 

• om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. 
 

Welke persoonsgegevens verwerken wij 
De persoonlijke gegevens die je ons verstrekt, worden met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid behandeld. Wij houden ons daarom strikt aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (“AVG”) en andere toepasselijke privacywetgeving. Origins verwerkt 
je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze 
gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens 
die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• E-mailadres 

• IP-adres 

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel in 
onze app aan te maken, in correspondentie en telefonisch 



• Gegevens over jouw activiteiten in onze app of op onze website 

• Internetbrowser en apparaat type 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Origins verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 

• godsdienst of levensovertuiging 

• gezondheid 

• gegevens van personen jonger dan 16 jaar 
 
Onze app heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over gebruikers die jonger zijn dan 
16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een gebruiker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te 
zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over 
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat 
wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een 
minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@origins.app, dan verwijderen wij 
deze informatie. 
 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Origins neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die 
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens 
(bijvoorbeeld een medewerker van Origins) tussen zit. 
 

Op welke juridische gronden verwerken wij persoonsgegevens? 
Voor de verwerking van persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden 
hebben wij het volgende wettelijke gronden: 

• uitvoering van een overeenkomst tussen jouzelf en Origins (bijvoorbeeld wanneer je 
een abonnement afsluit via de Origins app). 

• toestemming, b.v. voor het verzenden van een nieuwsbrief wanneer je geen 
betalende abonnee bent; en 

• als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Origins verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is persoonsgegevens voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. We geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden die zich ertoe hebben 
verbonden en voldoen aan de privacywetgeving en een verwerkingsovereenkomst. We 
werken bijvoorbeeld met derden die het betalingssysteem voor onze app bieden.  
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Inlogservices 
Je kunt je aanmelden en inloggen via onze app. Wanneer je inlogt zullen we alleen 
persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met het privacy beleid. We zullen 
alleen persoonsgegevens verwerken waarvan je bent overeengekomen dat we de 
persoonsgegevens zouden kunnen verstrekken.  
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Origins neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. 
 

Website, cookies en social media 
Om het gebruikersgemak van de websites van Origins te vergroten, wordt gebruik gemaakt 
van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek op 
de websites van Origins op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt 
geplaatst. Je kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel 
dit de functionaliteit en het gebruikersgemak van de website(s) kan beperken.  
 
Op de website van Origins zijn knoppen (ook wel buttons genoemd) en/of links opgenomen 
om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites 
van derden, zoals LinkedIn, Instagram of Facebook. Origins houdt geen toezicht op en is niet 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door en via zulke derde 
partijen. Het gebruik van die media is dus op basis van eigen risico. Voordat je van die 
diensten van derde partijen gebruik maakt, is het aan te raden eerst het privacy statement 
van die derde partijen door te lezen. 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Als gebruiker van de Origins app heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te 
corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw 
account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw 
persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou 
beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op 
bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen 
over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar 
privacy@origins.app. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, 
vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze 
kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het 
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van 
je privacy. Origins zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw 
verzoek reageren. Origins wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een 
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan 
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via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons. 
 

Contactgegevens 
Roos van Empel - Smeets is de functionaris ‘Gegevensbescherming’ van Origins. Voor vragen 
over deze privacyverklaring kun je reageren via privacy@origins.app. 
 

Wijziging van deze privacyverklaring  
Origins kan de privacyverklaring op ieder moment wijzigen. De meeste actuele versie van de 
privacyverklaring is ten allen tijden in onze app of op onze website gepubliceerd. Origins 
adviseert je daarom om met regelmaat onze app en website te raadplegen. 
 

Vragen? 
Voor vragen over onze privacyverklaring of de bovengenoemde rechten, aarzel dan niet om 
contact met ons op te nemen. Je kunt contact met ons opnemen via het contactformulier in 
onze app en op onze website of door te verzenden van een e-mail naar 
privacy@origins.app. 
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