
Privacyverklaring 

 

Om bij Mom Moves te kunnen sporten heb je een account nodig met daarin jouw persoonlijke 

gegevens. De bescherming van deze gegevens is een kwestie van vertrouwen. Mom Moves is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

 

1. Persoonsgegevens 

Mom Moves draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk 

wordt behandeld. Mom Moves verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je zelf bij Mom Moves een 

account aanmaakt en deze gegevens aan ons verstrekt en je gebruik maakt van onze diensten. Om 

jou te voorzien van de juiste training/dienstverlening is het ook noodzakelijk dat we over deze 

gegevens beschikken (zoals o.a. bevaldatum, klachten). Hieronder vind je een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij verwerken: 

 

Nieuwe gebruiker voor account mommoves 

Vul uw gegevens in 

Login naam* (Er kan een e-mail adres als loginnaam gebruikt worden) 

Wachtwoord 

Naam* 

E-mail* (Indien anders dan loginnaam) 

Telefoon* 

Adres* 

Land* 

Bevaldatum/uitgerekende datum* 

Hoe kwam je bij Mom Moves?* 

Heb je klachten of aandachtspunten 

Akkoord met Algemene Voorwaarden 

 

* = Verplicht veld 

 

  



 

2. Gebruik van jouw persoonsgegevens 

Mom Moves gebruikt jouw persoonsgegevens:  

• Ter voorbereiding op de les/training/cursus 

• Om informatie, tips, oefeningen, wijzigingen van de les (tijdstip/annulering etc), felicitaties 

door te kunnen geven 

• Om een volledige factuur te kunnen maken indien sporten/cursus vergoed wordt door 

verzekeraar 

• Om inzicht te krijgen in de doelgroep en het bereiken daarvan 

Mom Moves zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan 

derden ter beschikking stellen indien die zijn betrokken bij het uitvoeren van onze dienst. 

 

3. Gebruik programma’s en systemen 

Mom Moves gebruikt het reserveringssysteem Supersaas. Door deel te nemen aan de diensten van 

Mom Moves stemt de klant in met het verwerken van persoonsgegevens in Supersaas. De website en 

de website naar Supersaas zijn beide secure. Het account in Supersaas wordt automatisch verwijderd 

na een bepaalde periode van inactief gebruik. Gebruikers kunnen wijzigingen aanbrengen in hun 

account via Instellingen. Op verzoek (info@mommoves.nl) kan een account per direct verwijderd 

worden. Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze 

bezoekers helpen ons om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

Daarnaast maakt Mom Moves gebruik van emailings. Ontvangers kunnen zich altijd afmelden door 

een reactie te sturen op de mail met het woord afmelden. Ten behoeve van marketingdoeleinden 

maakt Mom Moves gebruik van Instagram en Facebook. Bij gebruik van fotomateriaal waar personen 

herkenbaar in beeld zijn zal voorafgaand aan plaatsing mondeling/schriftelijk toestemming gevraagd 

worden.  

Mom Moves maakt gebruik van Cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser 

worden opgeslagen op de computer. Cookies worden gebruikt om bezoekers te herkennen bij een 

volgend bezoek aan de website van Mom Moves. Om die manier kan Mom Moves informatie 

verzamelen om de diensten te verbeteren en nog beter af te stemmen op de wensen van de 

bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt de browser zo 

instellen dat je bij Mom Moves geen cookies meer ontvangt. 

4. Beveiliging persoonsgegevens 

Mom Moves neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 

zijn van misbruik, neem dan contact op met info@mommoves.nl 

 

mailto:info@mommoves.nl

