PRIVACYVERKLARING CREATIVE MOVES
Creative Moves (KvK 59046473, Laan ten Boomen 2a, 5715 AB Lierop), is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Creative Moves
(hierna:‘wij’) vindt de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Wij verwerken jouw gegevens dan
ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring informeren wij jou over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wanneer je gebruikt maakt van de diensten van Creative Moves of anderszins contact met ons hebt (bijv.
websitebezoek of aanmelden nieuwsbrief), verwerken wij in het kader van onze dienstverlening de volgende
gegevens, welke je zelf aan ons verstrekt:
Het betreft:
- Naam + (naam ouder indien cursisten < 18 jaar)
- Adres, postcode, woonplaats
- evt. afwijkend factuuradres
- Telefoonnummer (cursist + ouder indien cursist <18 jaar)
- E-mailadres (cursist + ouder indien cursist < 18 jaar)
- Geslacht
- Geboortedatum (cursist)
- School-/bedrijfsnaam (indien van toepassing)
- Klas/groep (indien van toepassing)
- Beroep (indien van toepassing)
Daarnaast verwerken wij in het kader van onze dienstverlening de volgende gegevens die als
persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:
- openbare data verkregen van het internet en sociale profielen
- indien je e-mails van ons ontvangt, registeren wij de interacties (open- en klikgedrag)
Het uitgangspunt daarbij is dat Creative Moves niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk is
voor de hieronder beschreven doeleinden.

WAARVOOR WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Creative Moves gebruikt jouw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten
overeenkomst van opdracht. Doorgaans bestaan deze uit educatieve diensten en/of coaching met als doel:
- Het opbouwen en onderhouden van klantrelatie
- Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en) betreffende de dienstverlening,
- Het bieden van klantenservice, inclusief de service rondom het kopen van diensten
- Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering en diensten te verbeteren
- Om te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, e-mail, social media, website, post( vanuit
zowel servie- als marketingoogpunt.
- Jou benaderen met wijzigingen van de dienstverlening of andere informatie.
- Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande diensten)
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en
overeenkomsten.
Indien je jezelf hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief kun je jezelf te allen tijde uitschrijven via een afmeldlink
onderaan iedere nieuwsbrief.

RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKINGEN

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming:
- Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou
- Wettelijke verplichting
- Gerechtvaardigde (marketing-) belangen van Creative Moves
- Toestemming van de gebruiker

BEWAREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Creative Moves bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt, worden jouw gegevens niet langer dan een jaar
bewaard.
Het inschrijven voor onze nieuwsbrieven (tips, e-books) wordt gezien als een overeenkomst, tot je jezelf
uitschrijft of een verzoek hiertoe tot ons richt.

PERSOONSGEGEVENS DELEN MET ANDEREN
Creative Moves verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van
een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Daarnaast gebruikt Creative Moves ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld
hosting-dienstverleners). Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in
overeenstemming met Creative Moves.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@creativemoves.nl Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op je verzoek reageren.
BEVEILIGEN
Creative Moves neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen:
De website van Creative Moves maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Dit kun je zien aan de
adresbalk‘https’en het hangslotje.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact met ons op via info@creativemoves.nl
AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden
voorbehouden. Wij streven ernaar om deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. De
informatie op deze website kan zonder een voorafgaande waarschuwing gewijzigd of verwijderd worden.
Creative Moves aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud van de website.
Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van het gebruik van deze website. Eveneens ben je
verantwoordelijk wanneer je gebruik maakt van de informatie die je op Creative Moves vindt.
WIJZIGING PRIVACY VERKLARING
Creative Moves behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via
de website bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord
CONTACTGEGEVENS
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kun je contact opnemen met:
Creative Moves
Laan ten Boomen 2a
5715 AB Lierop
Tel. 06-40953730
E-mail: info@creativemoves.nl
Je kunt ook altijd contact opnemen via: https://www.creativemoves.nl/contacts/

