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MyMove BV zet zich in voor de bescherming van uw privacy en neemt haar
verantwoordelijkheden met betrekking tot de beveiliging van persoonlijke gegevens
van klanten zeer serieus. Voor meer gedetailleerde informatie over de
privacywetgeving verwijzen wij u door naar de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de
Raad van 27 april 2016 betre�ende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betre�ende het vrije verkeer
van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) (de "GDPR") en de
e-privacyrichtlijn (Richtlijn (EG) 2002/58 van het Europees Parlement en de Raad van 12
juli 2002 betre�ende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie).

Cookies verwerkingsverantwoordelijke

MyMove BV (hierna: "MyMove")
Belvédèrestraat 29 - 1050 Elsene
Ondernemingsnummer: 0776.513.011 (RPR Brussel).
Om ons te contacteren: hello@mymove.eu
Om toegang te krijgen tot onze beleiden: https://www.mymove.be (de "Website") of in
het menu van de mobiele applicatie MyMove (de "Applicatie")

Toepassingsgebied

MyMove ("wij" of "ons") biedt dit cookiebeleid (het "Beleid"), om u te informeren over
onze procedures met betrekking tot het gebruik van cookies wanneer gebruikers onze
Website of Applicatie bezoeken (de "Gebruikers" of "u").

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de
harde schijf van uw computer of mobiele apparaat. Deze cookies stellen de Applicatie
en de Website in staat om informatie te onthouden die de manier waarop de Applicatie
en de Website zich gedragen of eruit zien verandert, zoals uw voorkeurstaal. Verder
gebruiken de Applicatie en de Website cookies om de kring van gebruikers te bepalen
en het gebruik van en de navigatie op de Applicatie en op de Website te
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vergemakkelijken (cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om te voorkomen dat u voor
gepersonaliseerde diensten telkens opnieuw moet inloggen door uw gebruikersnaam
en wachtwoord in te voeren). Het gebruik van cookies is algemeen aanvaard en vrijwel
alle belangrijke applicaties en websites maken er gebruik van.

Wat voor soort cookies worden door MyMove gebruikt?

De volgende cookies worden opgeslagen wanneer u de Applicatie en de Website
bezoekt en gebruikt, deze cookies behoren tot het domein van onze Website en/of onze
Applicatie (first-party cookies) of tot het domein van andere partijen (third-party
cookies).

i. Cookies die essentieel zijn voor de navigatie:

Dit zijn cookies die vereist zijn om onze Applicatie en onze Website te kunnen
gebruiken. Zonder deze cookies zullen bepaalde onderdelen niet correct of helemaal
niet functioneren. In het bijzonder maken zij navigatie tussen de verschillende secties
van onze Applicatie en onze Website mogelijk, evenals het invullen van formulieren en
een veilige verificatie van uw identiteit alvorens toegang te verlenen tot uw
persoonsgegevens.

De volgende cookies zijn essentieel voor de navigatie:

● _iub - functioneel - iubenda - Om uw cookie-toestemmingsvoorkeur op te slaan -
tijdelijk

● euconsent-v2 - functioneel - Iubenda - Om uw cookie-toestemmingsvoorkeur op
te slaan - tijdelijk

ii. Functionele cookies:

Functionele cookies zijn bedoeld om de werking van onze Applicatie en van onze
Website te vergemakkelijken en het gebruik ervan voor u een aangenamere en meer
gepersonaliseerde ervaring te maken. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld uw voorkeuren
zoals taalkeuze of uw klantsegment opslaan, informatie verzamelen in formulieren voor
statistische doeleinden (aantal unieke bezoekers, etc.) of analyse mogelijk maken van
hoe bezoekers de Applicatie of de Website gebruiken.

De volgende cookies zijn functionele cookies:

● _fs-cc - Essentiële cookie om de website te laten werken -  permanent
● _li-gc - LinkedIn - Voorkeur voor cookies opslaan – tijdelijk
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● _ga - statistical - Google Analytics -  Registreert een unieke ID die wordt
gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de
website gebruikt - permanent

● _gat - statistical - Google Analytics - Wordt door Google Analytics gebruikt om
het aantal aanvragen te beperken - tijdelijk

● _gid - statistical - Google Analytics - Registreert een unieke ID die wordt
gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de
website gebruikt - tijdelijk

● _hstc - Hubspot - Registreert een unieke ID dat wordt gebruikt om statistische
gegevens te genereren over hoe de gebruikers de website bezoeken – tijdelijk

● _hssc - Hubspot - Bewaar het aantal sessies op de Website - Tijdelijk
● _hssrc - Hubspot - Bepaal of de gebruiker een sessie opnieuw heeft gestart -

Verlopen aan het einde van de sessie

iii. Marketing cookies:

Wanneer u onze Website en/of onze Applicatie bezoekt, worden socio-demografische
gegevens en profielgegevens verzameld en anoniem opgeslagen in een marketing
cookie. Marketing cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden geplaatst door
adverteerders wanneer hun advertentie wordt geplaatst. Ze voorkomen dat u steeds
weer wordt gebombardeerd met dezelfde advertentie en helpen om publiciteit te
personaliseren, maar ze meten ook de e�ectiviteit van verschillende marketing- en
publiciteitsacties.

De volgende cookies zijn marketing cookies:

● lang - LinkedIn-advertenties - Bewaar de gewenste websitetaal van de
gebruiker

● _bcookie, _bscookie, _lidc - LinkedIn - Gebruikt door LinkedIn om zijn
geïntegreerde diensten op de Website te kwantificeren

● UserMatchHistory - LinkedIn - Gebruikt door LinkedIn om de verschillende
websites vast te leggen die door de gebruiker zijn bezocht

● _fbp - Facebook - Gebruikt door Facebook om de verschillende websites vast te
leggen die door de gebruiker zijn bezocht

● hubspotutk - Hubspot - Bewaar persoonlijke gegevens wanneer een gebruiker
een formulier op onze website indient
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iv. Cookies van derden:

Sommige cookies worden via onze Applicatie en onze Website geplaatst door derde
partijen, zoals bijvoorbeeld Google. Zij verbeteren met name de inhoud en werking van
onze Applicatie en Website.

De volgende derde partijen hebben cookies geplaatst op onze Applicatie en onze
Website:

● Google
● LinkedIn - Laat zien wanneer een persoon op een van onze advertenties klikt
● Facebook - Laat zien wanneer een persoon op een van onze advertenties klikt
● Hubspot - Bewaar de navigatiegegevens op onze Website

De details van deze cookies zijn vermeld in de vorige subparagrafen.

Hoe lang bestaan cookies?

Tijdelijke cookies (of "sessiecookies") worden tijdelijk opgeslagen in uw browser of
applicatie. Zodra de Gebruiker zijn browser of applicatie sluit, worden deze cookies
automatisch verwijderd.

Permanente cookies (of "persistent" cookies) blijven op uw computer of mobiel
apparaat staan, ook nadat u de browser of de applicatie sluit. Zij maken het mogelijk
de Gebruiker bij een volgend bezoek aan een website of een applicatie te herkennen.
Ze blijven op het apparaat van de Gebruiker totdat hun vervaldatum is bereikt, een
nieuwe versie van de cookie is geïnstalleerd of de Gebruiker ze handmatig verwijdert.

De vervaldatum van dergelijke cookies is dertien (13) maanden.

De bovenstaande duur is gebaseerd op de geïnformeerde toestemming van de
Gebruiker en door zijn uitdrukkelijke toestemming te geven, stemt de Gebruiker in met
deze duur.

Gegevens die door deze cookies worden verzameld, opgeslagen of doorgegeven

MyMove verzamelt en verwerkt informatie door middel van cookies. De
rechtsgrondslag van dergelijke verzamelde gegevens zijn de uitvoering van een
contract (art. 6, §1, b) van de GDPR), de naleving van wettelijke verplichtingen (art. 6,
§1, c) van de GDPR) en gerechtvaardigde belangen (art. 6, §1, f) van de GDPR). Voor
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meer informatie kunt u het Privacybeleid in artikel 2 rechtstreeks raadplegen op onze
website hier.

Bewaartermijn van de gegevens

Wij verwerken uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de
doeleinden die in het Privacybeleid en in dit Beleid worden uiteengezet: wij slaan uw
Persoonsgegevens wel op zolang uw account actief is of wanneer de verwerking van
uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om u in staat te stellen gebruik te maken van
onze Applicatie en/of onze Website.

Opt-out

U kunt uw internetbrowser configureren om op de hoogte te worden gebracht van elke
cookie die wordt verzonden of om ze systematisch te weigeren door de parameters van
uw browser aan te passen. MyMove kan de toegang, het gebruik en de werking van de
Applicatie en van de Website niet garanderen indien de opslag van cookies is
uitgeschakeld. Indien u marketing cookies (onder andere van Google) wenst te
weigeren, kunt u dit doen met behulp van de volgende website:
http://www.youronlinechoices.com/

Wijzigingen in dit beleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid te allen tijde te wijzigen. Eventuele
wijzigingen in het Beleid zullen worden gepubliceerd op de Applicatie en op de Website
en zullen "popped-up" worden weergegeven op de Applicatie.

Wetgeving en bevoegde rechtbanken

Dit Beleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de
Belgische wetgeving die exclusief van toepassing is op elk mogelijk geschil. Elk geschil
dat ontstaat onder, of in verband met, dit Beleid zal uitsluitend worden beslecht door
de bevoegde rechtbanken van Brussel, België.

Vragen

Als u nog vragen hebt over dit Beleid of de uitvoering ervan, kunt u contact opnemen
via hello@mymove.eu.

https://www.mymove.eu/legal-information

