Privacy Statement
Movements Group
Beuningen, 25 mei 2018

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met
welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
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Rol van verwerkersverantwoordelijke
en verwerker
Movements Group verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van haar
opdrachtgevers. Dit betekent dat niet Movements Group, maar de opdrachtgever
bepaalt welke soort gegevens verwerkt worden, voor welk doel dat gebeurt en of er
bepaalde gegevens verstrekt mogen worden aan derden. De opdrachtgevers met een
hostingabonnement bij Movements Group zijn voor hun eigen site(s) de
Verwerkingsverantwoordelijken. Movements Group is in dit geval de Verwerker. Bij
vragen over privacy over de sites van onze opdrachtgever, moet u contact opnemen
met de eigenaar van de site.
Daarnaast verwerkt Movements Group personeelsgegevens en klantgegevens voor
eigen organisatiedoeleinden. Movements Group is in dit geval zelf de
Verwerkingsverantwoordelijke.

Privacywetgeving
Movements Group acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot
belang. Persoonlijke gegevens van onze klanten worden door ons dan ook zorgvuldig
verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de
privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
●

wij in deze privacyverklaring duidelijk vermelden met welke doeleinden wij
persoonsgegevens verwerken;

●

wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

●

wij voor de uitvoering van de overeenkomsten met onze opdrachtgevers
persoonsgegevens verwerken waarbij onze opdrachtgevers de
Verwerkingsverantwoordelijken zijn;

●

wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te
beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht
persoonsgegevens verwerken;

BTW 8180.48.943-B01

KvK  17186810

IBAN NL16 RABO 0127 9610 03

BIC RABONL2U

2

●

wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage
aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze sites of applicaties verkrijgen wij mogelijk persoonsgegevens
van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks
door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij
opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de daarbij benoemde doelen:
●

NAW gegevens - Inloggen en contact t.b.v. de overeenkomst
Wanneer u gebruik maakt van een login voor de dienst die u bij ons afneemt
heeft u zich hier eenmalig voor moeten registreren met een gebruikersnaam en
wachtwoord. Wij bewaren de door u gekozen gebruikersnaam, uw
wachtwoord en de eventueel bij registratie door u opgegeven
persoonsgegevens. Eventueel door u opgegeven persoonsgegevens worden
enkel gebruikt om u te contacteren in het kader van uitvoering van de
overeenkomst.

●

Betalingsgegevens – Facturering en betalingen
Om de betalingsafspraken behorende bij de overeenkomst na te komen
worden betalingsgegevens bewaard en gebruikt. Deze worden niet voor
andere doeleinden gebruikt. Uitgevoerde betalingen worden bewaard om aan
wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Publicatie
Wij publiceren uw persoonlijke gegevens niet, tenzij anders overeengekomen.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners indien dit noodzakelijk is in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit, of indien dit wettelijk
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verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij
persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
●

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL)
waarmee alle informatie tussen uw browser en onze website wordt
afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Wij bieden het gebruik van
een SSL certificaat voor hosting aan, indien hier geen gebruik van wordt
gemaakt is dit de verantwoordelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke.

●

Voor hosting maken wij gebruik van diensten van derden die minimaal voldoen
aan de beveiligingseisen gesteld door de AVG.

U als gebruiker dient zorg te dragen voor het zorgvuldig beheren en bewaken van de
toegang tot uw eigen account o.a. door regelmatig het wachtwoord te wijzigen en een
computer met toegang tot het account niet onbeheerd achter te laten.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig
om afgesproken diensten te leveren. Het is de verantwoordelijkheid van de
Verwerkingsverantwoordelijke om de gegevens te verwijderen indien nodig.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de
contactgegevens zoals te vinden op onze site.
Indien Movements Group de rol van Verwerkingsverantwoordelijke heeft kunt u ons
een verzoek toesturen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook
kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij

BTW 8180.48.943-B01

KvK  17186810

IBAN NL16 RABO 0127 9610 03

BIC RABONL2U

4

met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van
persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij
u daarbij vragen om u te identificeren.

Beleid accounts, inzage en wijzigen
van gegevens
Indien van toepassing is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het beheer van
(nieuwe) accounts van gebruikers, de toewijzing van rollen en rechten en het beheer
van de content. Ook is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de inzage en wijzigen
van gegevens.

Toegang medewerkers Movements
Group
Medewerkers van Movements Group hebben toegang tot de site of applicatie om
support, functioneel beheer en eventueel andere door de klant gegeven opdrachten uit
te voeren. Deze toegang wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te
raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Laatste wijziging: 25-05-2018
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