
Privacybeleid Mom Wave
Mom Wave garandeert dat jouw privacy beschermd wordt wanneer je gebruik maakt
van onze website. Om deze reden heb ik een beleid gemaakt over hoe jouw persoonlijke
data zal worden beschermd en verwerkt.

Persoonlijke data
Ik neem verantwoording voor al jouw persoonlijke data – zoals naam, e-mailadres,
telefoonnummer, geboortedatum, etc. – die je met me deelt. Deze informatie verkrijg
ik: door middel van het delen van je gegevens via het contactformulier.  Mom Wave is
verantwoordelijk voor deze data, dit valt onder de Nederlandse Wet Bescherming
Persoonsgegevens (1998:204) en EU regeling 95/46/EC. Je persoonlijke informatie zal
worden onderhouden in Nederland. De rechten met betrekking tot de Wet Bescherming
Persoonsgegevens zullen dus geen risico lopen.

Hoe gebruiken ik je persoonlijke data?
De persoonlijke gegevens die je met mij deelt gebruik ik om

● jouw vraag/opmerking of verzoek zo goed mogelijk te beantwoorden en om
onze afspraken na te komen.

● je een nieuwsbrief en/of reclamefolder te verzenden.
● je te bellen of mailen indien dit nodig is om onze samenwerking uit te kunnen

voeren.

Wie kan ik contacteren als ik wil weten waar mijn data wordt bewaard?
Je kunt mij altijd contacteren als je wilt weten welke data ik van jou tot mijn beschikking
heb. Als deze data incorrect, incompleet of irrelevant is kun je verzoeken om de data te
laten corrigeren of te verwijderen. Jaarlijks heb je ook het recht om schri�elijke
bewijsstukken aan te vragen over de persoonlijke informatie die ik bewaard heb. Gelieve
een mail te schrijven naar info@momwave.nl om je persoonlijke informatie aan te
vragen.

Wie hee� toegang tot de data?
Ik zal je gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen met derden.

Hoe bescherm ik  jouw persoonlijke gegevens?
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 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 mij info@momwave.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mom Wave gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van je computer, tablet of smartphone. Mom Wave gebruikt cookies met een
puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies
worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over
deze cookies en heb ik  je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je
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afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Copyright
De inhoud van deze website is eigendom van Mom Wave.
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