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Nieuwe privacywetgeving  

Met de nieuwe privacywetgeving worden uw persoonlijke gegevens beter beschermd. Met de nieuwe privacywetgeving worden uw persoonlijke gegevens beter beschermd. Met de nieuwe privacywetgeving worden uw persoonlijke gegevens beter beschermd. Met de nieuwe privacywetgeving worden uw persoonlijke gegevens beter beschermd. 

Ons privacy beleid is vernieuwd en voldoet aan de nieuwe privacyregels. Daarmee zijn Ons privacy beleid is vernieuwd en voldoet aan de nieuwe privacyregels. Daarmee zijn Ons privacy beleid is vernieuwd en voldoet aan de nieuwe privacyregels. Daarmee zijn Ons privacy beleid is vernieuwd en voldoet aan de nieuwe privacyregels. Daarmee zijn 

uw gegevens bij ons in vertrouwde handen. Zorgvuldigheid staat daarin altijd centraal. uw gegevens bij ons in vertrouwde handen. Zorgvuldigheid staat daarin altijd centraal. uw gegevens bij ons in vertrouwde handen. Zorgvuldigheid staat daarin altijd centraal. uw gegevens bij ons in vertrouwde handen. Zorgvuldigheid staat daarin altijd centraal. 

Via Via Via Via de volgende link kunt u het privacy beleid nalezen: [lees privacy beleid]. Hierin leest de volgende link kunt u het privacy beleid nalezen: [lees privacy beleid]. Hierin leest de volgende link kunt u het privacy beleid nalezen: [lees privacy beleid]. Hierin leest de volgende link kunt u het privacy beleid nalezen: [lees privacy beleid]. Hierin leest 

u welke gegevens wij van u bewaren, waarom wij dit doen en voor hoelang. u welke gegevens wij van u bewaren, waarom wij dit doen en voor hoelang. u welke gegevens wij van u bewaren, waarom wij dit doen en voor hoelang. u welke gegevens wij van u bewaren, waarom wij dit doen en voor hoelang.     

 

Privacy beleid 

 

Motion Consult hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit 

privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens.  

 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. Motion Consult houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich 

mee dat wij in ieder geval: 

 

► je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid. 

► verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

► passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

► geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

► op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen 

en deze respecteren. 

 

Als Motion Consult zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover 

of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

 

Motion Consult 

Vlasakkerweg 3b 

3811 MR Amersfoort 

mail: info@motionconsult.nl  

Telefoon: 033-463 33 76 
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Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens 

 

Je persoonsgegevens worden door Motion Consult verwerkt ten behoeve van de volgende 

doeleinden: 

 

- Het aangaan van overeenkomsten 

- Het versturen van nieuwsbrieven 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je 

vragen: 

 

-       naam en emailgegevens zodat wij een teamsessie kunnen uitvoeren in opdracht van je  

         projectleider 

-       naam en emailgegevens zodat wij een teammeting kunnen uitvoeren in opdracht van je 

         projectleider 

-       naam en emailgegevens om je gericht te benaderen voor evenementen die wij  

         organiseren voor onze klanten 

  

Verstrekking aan derden 

 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

 

Google Analytics 

 

Google Analytics wordt door ons gebruikt om de performance van onze website te monitoren. 

Bij Google worden bezoekgegevens op basis van IP adres vastgelegd.  

 

Mailchimp 

 

Wij gebruiken Mailchimp voor het versturen van onze mailings. Hiervoor wordt uw voornaam, 

achternaam en emailadres gebruikt.  

 

Surveymonkey 

 

Wij gebruiken Survey Monkey voor onze online teammetingen.  

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij 

dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van 

een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij 

medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen 

wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

 

Let op: wij verstrekken aan drie partijen persoonsgegevens die gevestigd zijn buiten de EU. Dit 

zijn Mailchimp, Google en Survey Monkey . Buiten de EU / EER mogen gegevens alleen 
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worden doorgegeven naar landen met een ‘passend beveiligingsniveau’ volgens 

de Autoriteit Persoonsgegevens. Mailchimp, Google en Survey Monkey zijn gevestigd in de 

Verenigde Staten. Dat is niet aangemerkt als een land met een passend beveiligingsniveau. 

Mailchimp, Google en Survey Monkey zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Op 

basis daarvan is het toegestaan persoonsgegevens met ze te delen.  

 

Bewaartermijn 

Motion Consult bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

  

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de 

volgende maatregelen genomen; 

 

-       Toegang tot onze website verloopt via een beveiligde verbinding. Dit betekent dat alle 

verkeer verloopt via een beveiligd https protocol. Dit kunt u in de browser zien door het 

symbool van een slotje. 

 

-       Regelmatig worden onze wachtwoorden verandert van onze administratieve systemen 

 

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 

  

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je 

hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of 

een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou 

verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij 

indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor 

kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Al deze verzoeken dienen per mail gestuurd te 

worden naar info@zinaantafel.nl 

 

Cookies 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw 

computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek op onze site geen cookies 

ontvangt. 

 

Bezoekersgegevens statistische doeleinden 

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. 

Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor 

intern beleid en voor verbetering van de Motion Consultwebsite. Deze informatie is niet te 

herleiden tot een individuele bezoeker. 

 

Koppeling met andere websites 

Motion Consult kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten 

van deze websites. 

 

In geval wijziging van onze Privacy Policy of Disclaimer nodig mocht zijn, dan vindt u op deze 

pagina altijd de meest recente informatie. 
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Disclaimer 

 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van deze 

website mag geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd zonder 

schriftelijke toestemming van Motion Consult. 

 

Door Motion Consult per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet 

toegestaan. 

 

Motion Consult staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van 

verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst hiervan. Aan de u toegezonden informatie kan op 

geen enkele wijze rechten worden ontleend. 

 

Klachten 

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je 

hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit 

natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) , dit is de toezichthoudende 

autoriteit op het gebied van privacy. 

 

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan 

contact met ons op! 

    

Motion Consult 

Vlasakkerweg 3b 

3811 MR Amersfoort 

mail: info@motionconsult.nl  

Telefoon: 033-463 33 76 

    

 


