PRIVACYVERKLARING

Winning Move neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om
met je persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en

cookiebeleid. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of
verstrekt!
WinningMove.nl mei 2022

Bescherming persoonsgegevens
We nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. We verwerken
persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in
overeenstemming met de Algemene

Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over Winning Move
Winningmove.nl wordt beheerd door Pieter Jan Doets.
Winning Move

Zuiderweg 18A

1461 GB Zuidoostbeemster
KvK: 37083344

Welke gegevens verzamelen wij?
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een gratis weggever hebt
aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training,

een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten

en/of diensten, word je gevraagd je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de
gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
•

Voor- en achternaam

•

E-mailadres

•

Telefoonnummer

•

Bedrijfsnaam

•

Straat en huisnummer

•

Postcode en woonplaats

•

IP-adres

•

BTW-nummer

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
•

Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van

commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor LinkedIn-advertenties. We
doen dit alleen met de gegevens, die we verkregen hebben via het

downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis of
betaalde workshops/trainingen, niet met gegevens die via rechtstreekse emailberichten binnengekomen zijn.
•

Je voornaam, achternaam en e-mailadres en eventueel telefoonnummer die
je invult bij een formulier voor het aanmelden van een gratis weggever of

een gratis workshop/training, gebruiken we om je toegang te geven tot het
gratis webinar of om de gratis weggever toe te sturen. We slaan deze
gegevens op in MailBlue en zullen je éénmalig een e-mail sturen om
toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG.

Jouw gegevens op winningmove.nl
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt
aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training of
een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail meer van ons wilt

ontvangen, kun je je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link

onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je emailadres wordt dan
meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailmarketingsysteem en dit
gaat via de servers van MailBlue. MailBlue behaalt jaarlijks het Privacy Verified

certificaat om aan te tonen dat zij aan de laatste AVG/GDPR wet- en regelgeving

voldoen. Meer informatie over het privacybeleid van MailBlue vind je hier.

Daarnaast delen we gegevens, die we verkregen hebben via het aanvragen van

een gratis (of betaalde) workshop/training of het bezoeken van onze website met
LinkedIn om zo advertentiedoelgroepen te maken.

Beveiliging persoonsgegevens
We hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze
maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor
een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die we verwerken.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en
door jouw browser wordt geplaatst op het apparaat waar je onze website mee
bezoekt. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze website

teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie
over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van
advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Facebook & LinkedIn advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruik ik, om advertenties beschikbaar te stellen cookies
van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook

Connect en Facebook Pixel) en LinkedIn (LinkedIn Matched Audience en LinkedIn

Insight Tag). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties
worden weergegeven.

Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.
Meer informatie over cookies van LinkedIn vind je hier.

Google Analytics
Ook door het statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij

willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen
maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen
optimaliseren. Hiermee kunnen we jou zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarvoor
hebben we goede statistieken nodig. We willen echter niet dat je ongewenst

gevolgd wordt, daarom wordt bij Google Analytics de informatie zo goed mogelijk
geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je
daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google
Analytics vind je hier.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je
browserinstellingen.

Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt
doen.

Dingen die je altijd kunt doen:
•

Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne
browsers

•
•
•

(Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.

Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden

Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en
eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt
uitschakelen.

Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

Social media
We willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze
website te delen via social media. Dit kan onder andere door middel van social
media (share) buttons.

Van de volgende social media platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de
privacyverklaringen van de respectievelijke social media platforms om te weten
hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy
verklaringen:
•
•

•

LinkedIn

Facebook

Twitter

Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te
klikken, ga je naar een website buiten winningmove.nl om. Het kan zijn dat deze

externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de
cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze
zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je

persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het
systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar,
onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens

worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen
bestaat, de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te
trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van
deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze

gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze

intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om
jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens

wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten
jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk
verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, recht op het
beperken van de verwerking en recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.
Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van
jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. We zullen je
verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook
verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via

Pieterjan@winningmove.nl

Wijzigingen
Winning Move behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van
inwerkingtreding.

PRIVACY POLICY

Winning Move takes the privacy of personal data very seriously and handles your personal
data with care.

By using this site you agree to the privacy and cookie policy. Your data will never
be sold and/or provided to third parties!
WinningMove.nl May 2022

Protection of personal data
We take the privacy of personal data very seriously. We only process personal

data for the purpose for which it was provided and in accordance with the General
Data Protection Regulation (GDPR) and the Telecommunications Act.

About Winning Move
Winningmove.nl is managed by Pieter Jan Doets.
Winning Move

Zuiderweg 18A

1461 GB Zuidoostbeemster
KvK: 37083344

What data do we collect?
When you have registered for our newsletter, have requested a free giveaway,
have registered for a free online workshop and/or training, have made a purchase
or made other requests for one of our products and/or services, you will be asked

for your details to fill in. We only process the data that you provide to us yourself.
This can be the following data:
•

First and last name

•

Phone number

•

Street and house number

•
•

E-mail address

Company Name

•

ZIP code and address

•

VAT number

•

IP address

For what purpose do we use the personal data?
The data is collected and stored for the following purposes:
•

We use your first name and e-mail address for sending commercial
newsletters and retargeting for LinkedIn advertisements. We only do this

with the data that we have obtained through downloading free documents
and requesting free or paid workshops/training, not with data that came in
•

via direct e-mail messages.

We use your first name, last name and e-mail address and any telephone
number that you enter in a form for registering a free giveaway or a free

workshop/training to give you access to the free webinar or to send the free
giveaway. We store this data in MailBlue and will send you a one-time email to request permission to comply with the GDPR.

Your data on winningmove.nl
If you have subscribed to our newsletter, have requested a download, have

registered for a free online workshop and/or training or have made a purchase and
do not wish to receive e-mail from us in the future, you can unsubscribe at any

time. You can do this by using the link at the bottom of the email or by contacting
us. Your email address will then immediately be removed from our database and
will not be saved.

Your personal data is stored in our email marketing system on MailBlue's servers.
MailBlue annually obtains the Privacy Verified certificate to demonstrate that they
comply with the latest AVG/GDPR laws and regulations. More information about
MailBlue's privacy policy can be found here.

In addition, we share data that we have obtained through requesting a free (or

paid) workshop/training or visiting our website through LinkedIn in order to create
advertising target groups.

Security of your personal data
We have taken appropriate technical measures to protect personal data against

loss or other forms of unlawful processing. These measures, including encryption
via an SSL certificate, ensure a level of security that matches the data we process.

Cookies
A cookie is a small file that is sent by our website and placed by your browser on
the device with which you visit our website. The information stored in the cookie
may be sent back to our website when you visit the website again. More
information about cookies can be found on the ConsuWijzer website.

Cookies are used for the best possible functioning of this website and to tailor the
content of advertisements to your preferences.

Facebook & LinkedIn advertising cookies
With your permission, I use cookies from Facebook (Facebook Custom Audience,
Facebook Impressions, Facebook Connect and Facebook Pixel) and LinkedIn

(LinkedIn Matched Audience and LinkedIn Insight Tag) to make advertisements
available. These cookies ensure that advertisements that are relevant to you are
displayed.

You can find more information about Facebook's cookies here.
More information about LinkedIn cookies can be found here.

Google Analytics
Cookies are also placed by the statistics package, Google Analytics. We would like
to know how our visitors use the website and how many people visit our website
each month, so that we can optimize the use of the website. This allows us to
provide you with the best possible service. For that we need good statistics.

However, we do not want you to be tracked inadvertently, which is why Google
Analytics anonymizes the information as much as possible. Your IP address is
emphatically not used. We can therefore not personally identify you. More
information about Google Analytics can be found here.

Disable and delete
Do you want to disable or delete the cookies? You can do this via your browser

settings. If necessary, use the help function of your browser to find out how you
can do this.

Things you can always do:
•
•
•

Automatically disable 'third-party cookies' in your browser. The modern

browsers (Chrome and Firefox) offer many options for this.

Indicate in your browser settings that you do not want to be 'tracked'
You can always delete the placed cookies from your browser and you can
also block them per domain.

You can find more information about how to disable cookies via the website Your
Online Choices.

Do you have any further questions about our cookies? Please feel free to contact
us.

Social media
We would like to make it as easy as possible for you to share the content of our
website via social media. This can be done, among other things, by means of social
media (share) buttons.

We have placed the buttons of the following social media platforms. Read the

privacy statements of the respective social media platforms to find out how they
handle privacy. Below you will find the different privacy statements:
•

LinkedIn

•

Facebook

•

Twitter

Links
On our website you will find links to external websites. By clicking on a link, you go
to a website outside winningmove.nl. These external websites may use cookies.

We would like to refer to the cookie or privacy statement of the relevant website.

Retention period
We do not keep your data longer than necessary for the purpose for which it was
received. When you unsubscribe from our e-mails, your personal data will be
removed from the system at the latest at the end of the relevant month.

We keep the data in our accounting and CRM system for at least 7 years, among

other things to comply with all our legal obligations. This data will be deleted by us
within 1 year after the expiry of this obligation.

The above term applies, provided that we have further legal obligations to keep
the data longer and/or keep it available.

Rights
You always have the right to withdraw your consent to the processing of your
data, after which we will no longer process your data. Withdrawing this consent
does not affect the lawfulness of our data statement based on your consent,

which took place before this withdrawal. You also have the right to inspect your
personal data and the right to rectify your personal data. If you want to know

which personal data we process about you, you can submit a written request for
access. If your data is incorrect, incomplete or irrelevant, you can request us in
writing to change or supplement your data.

In addition, you have the right to erase your personal data, the right to limit the

processing and the right to object to the processing.

In addition, you have the right to transfer or make your data transferable. You can

also submit a written request for this. We will process your request within 4 weeks.
In writing is also understood by e-mail. You can email us your request at
Pieterjan@winningmove.nl

Amendments
Winning Move reserves the right to change the privacy policy at any time.
The changes will come into effect on the announced date of coming into force.

