Privacyverklaring M.O.S.
Dit is het Privacy Statement van de M.O.S. De M.O.S. acht een zorgvuldige omgang met uw
persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig
verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij de M.O.S. veilig zijn en dat wij ons
houden aan de geldende wettelijke regels.
Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening
die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.
De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom gebruikt de M.O.S. uw persoonsgegevens
De M.O.S. mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag
hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:
 uw toestemming;
 de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw
gezondheid; en
 de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van de M.O.S.,
waarbij uw belang niet prevaleert.

Gegevensbeveiliging
De M.O.S. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de
verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang
kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke
middelen maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de
overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Het delen van persoonsgegevens
Naast het beveiligen van uw gegevens willen we ook dat binnen de M.O.S. niet iedereen toegang
heeft tot uw gegevens. De systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel
toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren
van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Gegevensuitwisseling met derden
Uw gegevens waar wij verantwoordelijk voor zijn, worden intern verwerkt. Wij verstrekken uw
persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een
overeenkomst , indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt
gegeven.

Links naar andere websites
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze
website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd
en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Op onze website kan gebruik gemaakt worden van functionele en analytische cookies, te weten:
- Functionele cookie ; een cookie die controleert of de gebruiker Javascript ingeschakeld heeft;
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- Analytics cookie; om metingen uit te voeren, de IP-adressen van gebruikers worden
geanonimiseerd, conform AVG;
- YouTube cookie; benodigd voor het afspelen van de video op de homepage.
- Third party cookies; aanvragen van de gebruiker naar servers toe die niet tot de site behoren.
De informatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te
identificeren.

Functies voor sociale media
Onze website en mobiele apps kunnen functies bevatten voor sociale media zoals Facebook, Twitter,
Google+ en Pinterest, die hun eigen privacyverklaringen hebben. Zorg ervoor dat u hun voorwaarden
en de privacyverklaring goed doorleest voordat u persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.

Wijzigen
De M.O.S. behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd
bekend gemaakt op de M.O.S.-website.

Recht op inzage, rectificatie en gegevenswissing
U mag de M.O.S. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u de M.O.S.
verzoeken deze gegevens te rectificeren of aan te vullen. Daarnaast heeft u recht om bepaalde
gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer
uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde
gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.
Duur van opslag
De duur van de opslag van gegevens vindt plaats volgens geldende wet-en regelgeving en voor zolang
als dat nodig is voor de doelen waarvoor wij de gegevens gebruiken. Daarna wissen
we uw persoonlijke gegevens. Stel dat we daarna toch nog gegevens willen gebruiken voor
analytische, historische of andere zakelijke doeleinden, dan maken we uw gegevens anoniem.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, laat het ons dan weten door uw schriftelijke vraag of
klacht te rechten aan de M.O.S.
Adres: Zuidkade 62/1, 9203 CN Drachten
Of e-mailadres: info@mosweb.nl
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