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HRMoovs B.V. kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten 

van HRMoovs B.V., en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website 

aan HRMoovs B.V. verstrekt. HRMoovs B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

• Jouw voor- en achternaam 

• Jouw adresgegevens 

• Jouw telefoonnummer 

• Jouw e-mailadres 

• Jouw IP-adres 

Als je persoonsgegevens invult op onze website ga je ermee akkoord dat wij jouw gegevens 

overeenkomstig ons privacy- en cookiebeleid gebruiken. 

HRMoovs B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen 

als je daar om verzoekt, en/of je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je 

telefonisch onverhoopt niet bereikt kan worden. 

Daarnaast kan HRMoovs B.V. jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van 

een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit HR dienstverlening/ 

coaching activiteiten. 

HRMoovs B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn 

verzameld of worden gebruikt nodig wordt geacht. 

Op de website van HRMoovs B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het 

IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. 

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. HRMoovs 

B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden 

zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 
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HRMoovs B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

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

wijzigingen tegen te gaan. De website van HRMoovs B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL 

Certificaat om te borgen dat jouw gegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 

of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door HRMoovs B.V. verzamelde 

persoonsgegevens, neem dan contact op met HRMoovs B.V. via info@hrmoovs.nl. www.hrmoovs.nl is 

een website van HRMoovs B.V. HRMoovs B.V. is als volgt te bereiken: 

Postadres: Bourgondië 48, 6343 DE Klimmen 

Bezoekadres: Bergerstraat 2, 6226 NA Maastricht 

Inschrijfnummer KvK: 58964304 

Telefoon: 0031 (0)628751490 

E-mailadres: info@hrmoovs.nl 

De website van HRMoovs B.V. maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te 

optimaliseren. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en 

door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Informatie die is 

opgeslagen in een cookie kan bij een volgend bezoek weer naar onze webserver worden 

teruggestuurd. 

Ons beleid met betrekking tot cookies op onze website ligt strikt in lijn met wettelijke bescherming van 

jouw persoonsgegevens en privacy. Wij volgen alle wet- en regelgeving die op dit terrein bestaat en 

nog volop in ontwikkeling is.  

De bezoeker van onze website kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij 

kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaan of gedeeltelijk 

toestaan. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. 

HRMoovs B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website 

gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van HRMoovs B.V. bij Google 

zoekresultaatpagina’s zijn.  

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), 

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het 

privacybeleid van Google voor meer informatie.  
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Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, 

of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. HRMoovs B.V. heeft hier geen 

invloed op. 

HRMoovs B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via HRMoovs B.V. verkregen Analytics-

informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Onze website bevat buttons waarmee webpagina’s gedeeld kunnen worden op social media als 

Facebook, Linked-In en Twitter. Deze buttons werken met stukjes code die van het betreffende bedrijf 

afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. HRMoovs B.V. heeft daar geen invloed op. 

Lees de privacyverklaring van de bedrijven zelf om te zien wat zijn met jouw (persoons)gegevens 

doen die ze via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk 

geanonimiseerd. 

HRMoovs B.V. is een gecertificeerd partner van Management Drives. In het kader van sommige 

opdrachten bij onze klanten nemen wij een persoonlijk Management Drives profiel af. Door het 

invullen van een online vragenlijst geef je toestemming om deze gegevens in onze database op te 

slaan. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen in een omgeving beheerd door Management 

Drives B.V. Met deze partij is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. 

In het kader van sommige opdrachten zet HRMoovs B.V. een app in om drijfveren en motivatie 

inzichtelijk te maken. Door het downloaden en inloggen in de app geef je toestemming om deze 

gegevens in onze database op te slaan. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen in een 

omgeving beheerd door Madlogic B.V. Met deze partij is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hrmoovs.nl. HRMoovs B.V. zal zo snel 

mogelijk, maar binnen vier werken, op jouw verzoek reageren. 

Indien je van mening bent dat wij ons niet aan de eisen houden die de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt, kun je een klacht indienen bij e Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

HRMoovs B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy- en 

cookiebeleid. Raadpleeg regelmatig ons beleid hierop. Dit document is voor het laatste gewijzigd in 

oktober 2019. 
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