Voorwaarden Nuvema Social Media Testament’
Dit zijn de voorwaarden die gelden voor de campagne Social Media Testament van Nuvema
Uitvaartverzekeringen. Wij hebben deze voorwaarden vastgesteld in Baarn op 18 oktober 2013.
Jij bent:

Degene die deelneemt aan de campagne Social Media Testament van Nuvema.

Wij zijn:

NV Nederlandse Uitvaartverzekering Maatschappij Nuvema. We zijn gevestigd op
Javalaan 7, 3742 CN in Baarn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 31040227.

Artikel 1 Deze voorwaarden
1.1 Wanneer gelden deze voorwaarden?
- Deze voorwaarden zijn van toepassing en gelden voor de duur van de Social Media
Testament-campagne van Nuvema.
- De campagne gaat van start op 1 november 2013 en eindigt op een nader te bepalen datum.

1.2 Kunnen deze voorwaarden veranderen?
Wij mogen deze voorwaarden op ieder moment veranderen. Als wij iets veranderen dan zetten wij
dit op www.nuvema.nl/sites/nuvema.nl/files/images/voorwaarden-smt-nuvema.pdf. Dat doen we zo
snel mogelijk. Wij mogen de campagne ook verlengen of eerder stoppen.
1.3 Wat geldt nog meer voor deze voorwaarden?
- Voor deze campagne geldt het Nederlands recht.

Artikel 2 Jouw deelname
2.1 Wie mag deelnemen aan deze campagne?
- Je mag deelnemen aan deze campagne als je akkoord gaat met de voorwaarden.
- Je mag deelnemen aan deze campagne als je 13 jaar of ouder bent.
2.2 Wat kost deelname?
Neem je deel aan deze campagne? Dan betaal je alleen de kosten om internet te gebruiken. De
campagne is geen product of dienst van Nuvema waar je je op inschrijft of die je aankoopt. Verder
betaal je dus geen kosten.
2.3 Hoe vaak mag je meedoen?
Je mag zo vaak als je wilt een Social Media Testament opstellen.

Artikel 3 Over de campagne
3.1 Hoe werkt de campagne?
- Doe je mee met de campagne? Dan stel je jouw Social Media Testament op door aan te
geven op welke sociale netwerken je actief bent en wat er met die profielen moet gebeuren
als je komt te overlijden. Je informatie en wensen worden vastgelegd in een digitaal
document dat we per email naar je opsturen.

-

-

-

Wachtwoorden vragen we om 3 redenen niet. Allereerst vanwege de veiligheid, hoe minder
mensen jouw password weten hoe veiliger het is. Ten tweede hopen we dat je je
wachtwoorden regelmatig aanpast. En ten derde is je gebruikersnaam en emailadres plus
aanvullend bewijs zoals overlijdensakte genoeg voor een nabestaande om je profiel te
kunnen aanpassen.
In geval van overlijden kunnen je nabestaanden aan de hand van jouw Social Media
Testament je wensen proberen uit te voeren. Nuvema heeft hiervoor een handleiding
(http://www.nuvema.nl/handleiding-social-media-overledene-verwijderen-wijzigen) met
tips en links opgesteld maar helpt of ondersteunt de nabestaanden hier verder niet bij.
Bij de campagne Social Media Testament kan je geen prijs winnen. Wel ontvangt elke
deelnemer per email het opgestelde Social Media Testament.

Artikel 4 Jouw gegevens
4.1 Waarvoor gebruiken wij je gegevens?
Als je deelneemt aan deze campagne, geef je ons informatie. Wij gaan zorgvuldig om met je
gegevens. Daarbij volgen we de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen.
4.2 Wat mogen wij doen met je gegevens?
Neem je deel aan de campagne Social Media Testament? Dan vind je het goed dat we de door jou
ingevulde gegevens opslaan. De gegevens gebruiken we om je op de hoogte te houden van het Social
Media Testament en relevante informatie zoals updates van de handleiding om een profiel van een
overleden persoon aan te passen. Daarnaast houden we je op de hoogte van de diensten en
organisatie van Nuvema. De gegevens zullen niet worden doorverkocht of op aan andere manier aan
derden worden verstrekt.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Heeft iemand schade door deze campagne?
Heeft iemand schade door deze campagne? Dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Ook andere
mensen die wij inschakelen voor de campagne, zijn niet aansprakelijk. Behalve als er sprake is van
opzet of grove schuld van ons of anderen.

Artikel 6 Heb je een vraag?
6.1 Wat kun je doen als je een vraag of klacht hebt?
Het je een vraag over de app of het verwerken van je gegevens? Stuur een e-mail met je vraag of
klacht naar info@nuvema.nl. Je krijgt binnen 10 werkdagen een antwoord op je vraag of klacht.

