Algemene Voorwaarden (DUTCH)
•
•

•
•

•

•

Deelnemer neemt geheel op eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan de
cursus/activiteit online en offline.
1stMove is niet aansprakelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden van
deelnemer en/of derden ten gevolge of naar aanleiding van deze overeenkomst of de
uitvoering hiervan en deelnemer vrijwaart 1stMove voor eventuele aanspraken ter
zake van derden, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van 1stMove zelf.
1stMove is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van eigendommen
van de deelnemer in en rondom de locatie waar de lessen worden verzorgd.
Deze uitsluiting en vrijwaring gelden eveneens de eventuele hulppersonen en
ondergeschikten die door 1stMove bij deze overeenkomst of de uitvoering daarvan
betrokken zijn.
Eventuele aansprakelijkheid van 1stMove is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat
door de verzekeraar onder de door 1stMove afgesloten verzekering wordt
uitgekeerd.
1stMove volgt de richtlijnen van het RIVM aangaande COVID-19.

Privacy Statement
1stMove, gevestigd aan Burgemeester Meineszplein 35c 3022XD Rotterdam, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://1stmove.nl
Burgemeester Meineszplein 35c 3022XD Rotterdam
0031-641591889
Annemarie Labinjo-van der Meulen is de Functionaris Gegevensbescherming van
1stMove. Zij is te bereiken via info@1stmove.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
1stMove verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mail adres
Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

1stMove verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•

Het afhandelen van uw betaling
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
1stMove verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
1stMove bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: naam, adres,
telefoonnummer en e-mail adres voor een periode van 7 jaar met als doel u facturen te
kunnen versturen met de juiste gegevens, u te kunnen informeren over veranderingen in
planning, eventuele ziekte van docent en nieuws te kunnen delen in uw belang.
Delen van persoonsgegevens met derden
1stMove verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
1stMove gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
1stMove en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@1stmove.nl. Om er zeker van te
zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 1stMove
wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
1stMove neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
info@1stmove.nl

Terms and Conditions (ENGLISH)
• Participant participates entirely at his own responsibility and risk in the course / activity
online and offline.
• 1stMove is not liable for damage, personal injury or death of the participant and / or third
parties as a result of or as a result of this agreement or the implementation thereof and the
participant indemnifies 1stMove against any claims in respect of third parties, except for
intent or deliberate recklessness of 1stMove self.
• 1stMove is not liable for damage, loss or theft of the participant's property in and around
the location where the lessons are provided.
• This exclusion and indemnity also apply to any auxiliary persons and subordinates involved
by 1stMove in this agreement or its implementation.
• Any liability of 1stMove is at all times limited to the amount paid by the insurer under the
insurance taken out by 1stMove.
• 1stMove follows the guidelines of the RIVM regarding COVID-19.
Privacy Statement
1stMove, located at Burgemeester Meineszplein 35c 3022XD Rotterdam, is responsible for
the processing of personal data as shown in this privacy statement.
Contact details:
https://1stmove.nl
Burgemeester Meineszplein 35c 3022XD Rotterdam
0031-641591889
Annemarie Labinjo-van der Meulen is the Data Protection Officer of 1stMove. She can be
reached via info@1stmove.nl
Personal data that we process
1stMove processes your personal data because you use our services and / or because you
provide them yourself. Below you will find an overview of the personal data we process:
• Your name

•
•
•
•

Address
Phone number
E-mail address
List of customer contact details via an app

For what purpose and on what basis we process personal data
1stMove processes your personal data for the following purposes:
• Handling your payment
• To be able to call or e-mail you if necessary to carry out our services
• To inform you about changes to our services and products
• 1stMove also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as
information that we need for our tax return
How long we keep personal data
1stMove does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the
goals for which your data is collected. We use the following retention periods for the
following personal data: name, address, telephone number and e-mail address for a period
of 7 years with the aim of being able to send you invoices with the correct data, to be able to
inform you about changes in planning, any to share teacher illness and news in your best
interest.
Sharing personal data with third parties
1stMove only provides to third parties and only if this is necessary for the execution of our
agreement with you or to comply with a legal obligation.
Cookies, or comparable techniques, that we use
1stMove does not use cookies or similar techniques.
View, adjust or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the
right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your
personal data by 1stMove and you have the right to data portability. This means that you
can submit a request to us to send the personal data that we hold about you in a computer
file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access,
correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your
consent or objection to the processing of your personal data to info@1stmove.nl. To ensure
that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with
the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with
numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN)
black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as
possible, but within four weeks. 1stMove would also like to point out that you have the

opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data
Protection Authority. You can do this via the following link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons
How we protect personal data
1stMove takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to
prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized
modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are
indications of abuse, please contact info@1stmove.nl

