mo moves you
PRIVACYBELEID
Welke gegevens van jou worden bewaard en/of verwerkt door mo
moves you?
Als je gebruik maakt van de diensten van mo moves you worden je persoonlijke
gegevens gevraagd en opgeslagen. Het gaat dan om je voorletters, je roepnaam,
je familienaam, je adres, je e-mailadres, je telefoonnummer en je
bankrekeningnummer. Bovendien houden we bij wanneer je van de diensten
gebruik bent gaan maken. Ook wordt bijgehouden of je betaald hebt voor de
betreffende dienst.
Waarom houdt mo moves you deze gegevens bij?
Het verwerken van gegevens is nodig omdat we deze gegevens nodig hebben
voor de boekhouding. Je e-mailadres is nodig om je op de hoogte te houden van
de activiteiten en overige correspondentie. Je telefoonnummer hebben we nodig
als we contact willen hebben buiten de email om.
Hoe lang blijven mijn gegevens bij mo moves you?
Je gegevens worden bewaard zolang je de diensten afneemt of zolang we dat
afgesproken hebben. Zodra je je deelname opzegt, worden je gegevens uiterlijk
een jaar na opzegging gewist, tenzij je aangegeven hebt dat de gegevens
bewaard kunnen worden tot aan een vastgestelde datum. In ieder geval worden
gegevens nooit langer dan een jaar na de laatste deelname bewaard.
Hoe worden de gegevens bewaard?
Jouw gegevens worden digitaal opgeslagen en middels encryptie met
wachtwoord beveiligd.
Heb ik er zelf ook nog iets over te zeggen?
Jazeker! Je kunt altijd vragen je gegevens in te zien, ze te wijzigen of ze weer in
te trekken. Ook heb je het recht om je gegevens te beperken. Dit soort rechten
staan beschreven in de wet AVG.
Is een foto ook een persoonsgegeven?
Indien de foto duidelijk herleidbaar is naar jou, is een foto inderdaad ook een
persoonsgegeven! Mo moves you gebruikt soms foto’s op haar website of levert
foto’s aan media, bijvoorbeeld voor hun publicaties e.d. Als je dat niet wilt, geef
dat dan aan!
Wie zijn er met mijn gegevens aan het werk?
Je gegevens worden verwerkt door medewerkers van mo moves you.
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Naar wie gaan mijn gegevens zoal?
Je gegevens worden, indien daarom gevraagd wordt, doorgegeven aan politie
en/of een andere overheidsinstantie.
Je gegevens worden niet aan derden, behoudens hierboven genoemde derden,
verstrekt. Indien we een vraag voor informatie ontvangen, zal eerst contact met
je worden opgenomen of je de informatie wilt delen.
En als ik het niet eens ben over hoe mijn gegevens behandeld worden?
Mocht je desondanks ontevreden zijn over de verwerking van gegevens of een
daaraan gerelateerd item, neem dan contact op met mo moves you. Ben je na
dit contact nog steeds ontevreden over hoe alles wordt behandeld, dan kun je
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die kun je hier vinden:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/vragen-aan-de-autoriteit-persoonsgegevens
Contactgegevens mo moves you:
Email: info@momovesyou.nl
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