Privacy verklaring The UP Movement
The UP Movement vindt jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doen we er alles
aan om jouw persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.
Hier vind je de privacy verklaring van The UP Movement. Hierin wordt omschreven hoe
er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door The
UP Movement.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door The UP Movement verzameld worden, voor
de uitvoering van werkzaamheden of voor het informeren en inspireren rondom
relevante onderwerpen. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en
hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze
verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door The UP
Movement, neem dan gerust contact op.
Contact@theupmovement.nl
06 54205574
Prins Hendrikkade 60
1501 AE Zaandam
KvK Amsterdam 52895661
BTW NL174429332B01

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door The UP Movement.
Deze worden hieronder toegelicht.
* REM-ERAF gesprekken
Op het moment dat je kans maakt op een REM-ERAF skype sessie laat je je gegevens
achter. Deze gegevens zullen wij zorgvuldig bewaren. In eerste instantie voor het contact
leggen over het REM-ERAF gesprek. In de toekomst kunnen wij nog wat aanvullende
inspiratie met je delen. Mocht je daar geen gebruik van willen maken, dan kun je je op
elk moment uitschrijven.
* Informatie en Inspiratie
The UP Movement wil je graag informeren en inspireren. Dat doen we op verschillende
manieren die de komende tijd worden uitgebreid. Bij de uitbreidingen wordt dat hier
aan toegevoegd.

Ook offline kun je informatie bij ons opvragen naar aanleiding van een event of
netwerkbijeenkomst. Mocht je de betreffende informatie niet meer wensen te
ontvangen, dan kun je je op elk moment uitschrijven.
* Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met The UP Movement.
Tenzij je bezwaar maakt, zal The UP Movement de volgende Persoonsgegevens
opnemen in het klantenbestand: voor- en achternaam, adresgegevens, emailadres en
telefoonnummer. Dit bestand wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en
andere interessante aanbiedingen en informatie over bijvoorbeeld nieuwe diensten.
Mocht je de informatie niet meer wensen te ontvangen, dan kun je je op elk moment
uitschrijven.
* Uitvoering werkzaamheden
Voor de uitvoering van werkzaamheden zullen we regelmatig persoonlijke informatie
ontvangen en opslaan. Dit doen we op een beveilgde G Suite omgeving, zodat zo goed
mogelijk voor de veiligheid wordt gezorgd.
* Analytics
De website van The UP Movement verzamelt jouw gegevens om de website te
verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus
niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de
duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
The UP movement werkt voor de uitvoering van haar diensten samen met een aantal
professionals. Deze professionals hebben een verwerkingsovereenkomst getekend met
the UP movement. Naast dit UP team zullen jouw gegevens zullen nooit met derden
worden gedeeld.

BEVEILIGING
The UP Movement doet er alles aan om de Persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze
te beschermen en te beveiligen en werkt daarvoor met een aantal partijen samen.
* Google Suite
Professionele Google Suite omgeving wordt gebruikt voor zowel de email als het
opslaan van persoonsgegevens die nodig zijn voor uitvoer van de samenwerking.
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde Google Suite
omgeving en niet op de eigen hardware. Google Suite is alleen toegankelijk via een
door The UP Movement aangemaakt account, beveiligd met een username en
wachtwoord.

* Website
Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat
jouw verbinding met de website van The UP Movement prive is. Je herkent deze
beveiliging aan het slotje voor de url. De hosting van de website wordt beheerd door
Cloudresident.

BEWAARTERMIJN
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door The UP Movement, maar nooit
langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een
wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
The UP Movement zal de Persoonsgegevens in ieder geval uiterlijk 2 jaar na afloop van
de Overeenkomst vernietigen, tenzij de Persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter
voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

RECHTEN
Je hebt te allen tijde het recht om inzicht te krijgen in de Persoonsgegevens die door The
UP Movement wordt verwerkt en op hem of haar betrekking hebben. Je kunt zo nodig je
Persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen. Indien je van dit recht gebruik wil
maken kan je contact opnemen via contact@theupmovement.nl

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT
Eventuele wijzigingen in onze dienstverlening en communicatiemiddelen kunnen leiden
tot wijzigingen in dit Privacy Statement. We raden je daarom aan dit Privacy Statement
regelmatig nog eens te lezen.
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