Privacy Verklaring – For Your Moment
For Your Moment verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende
wetgeving. In deze privacy verklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR GEGEVENSVERWERKING
For Your Moment respecteert uw privacy als u onze website bezoekt en draagt zorg dat de
persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in
overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
For Your Moment deelt mee dat het bedrijf For Your Moment verantwoordelijk is voor de
persoonlijke gegevens. Deze personen zijn bereikbaar via het e-mailadres info@foryourmoment.nl
en schriftelijk contact is mogelijk via postadres: Kristalwater 22a, 3991 LX Houten, Nederland.
VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Als onderdeel van de dienstverlening verwerkt For Your Moment persoonsgegevens van zijn
gebruikers. For Your Moment bevestigt alleen de gegevens te verzamelen die nodig zijn voor het
leveren van beloofde diensten en garandeert het gebruik van alle noodzakelijke middelen om deze
gegevens te beschermen. De verplichte gegevens worden gemarkeerd met een asterisk (*) in de
bijbehorende formulieren. Het verstrekken van overige en niet-verplichte informatie valt onder de
verantwoordelijkheid en toestemming van de gebruiker.
De gegevens van gebruikers kunnen worden verzameld via For Your Moment-registratieformulieren,
via e-mail, telefoon, websites, sociale media netwerken en beurzen en/of evenementen
georganiseerd door For Your Moment of door derden. In het geval van verzameling van gegevens
door derden, is het juiste gebruik en toepassing van de AVG de verantwoordelijkheid van de derde
partij.
Met het invullen en versturen van een (web)formulier of met het verzenden van een e-mail geeft u
ons toestemming om de daarmee verkregen persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden te
verwerken.
Weigering van het verstrekken van informatie kan ertoe leiden dat het niet mogelijk is om gebruik te
maken van de diensten die aangeboden worden door For Your Moment.
Het type gegevens dat wordt verzameld, kan variëren naargelang de categorie van de gebruiker:
Koppels en gasten
Van individuen, gebruikers van het type koppels of gasten, kunnen de volgende gegevens worden
verzameld. Welke gegevens dit zijn, zijn afhankelijk van de dienstverlening waarvoor zij zich hebben
geregistreerd, of die zij hebben gebruikt:
- Voornaam en achternaam.
- Nationaliteit, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats.
- E-mail, telefoonnummer en adres.
- Identiteitsdocumenten.
- Gebruikersnaam sociale netwerken.

Professionals
- Voornaam en achternaam.
- Naam en gegevens van het bedrijf.
- E-mail, telefoonnummer en adres.
- Activiteitensector.
DOEL VAN HET GEBRUIK VAN DE GEGEVENS
De persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt, worden alleen gebruikt om contact
met u op te nemen, voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze
dienstverlening en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
Hulp bij bruiloft organisatie en database van leveranciers:
- Het toestaan van een snelle en eenvoudige zoektocht naar leveranciers uit de bruiloft
industrie voor koppels die hun bruiloft aan het organiseren zijn.
- Tijdens de relatie van For Your Moment met gebruikers, of totdat de gebruiker zijn/haar
toestemming intrekt, behoudt For Your Moment zich het recht om de gebruikers
elektronische communicatie te verzenden met betrekking tot de diensten aangeboden door
For Your Moment of zijn partners en algemene communicatie met betrekking tot de
organisatie van de bruiloft.
TOEWIJZING EN OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN
For Your Moment verbindt zich met de belofte om alle nodige middelen in te zetten die nodig zijn om
de gegevens van gebruikers te beschermen, en deze informatie alleen te communiceren in het kader
van de wetgeving die van toepassing is op zijn/haar activiteit, of in één van de hieronder toegelichte
gevallen.
De gegevens van professionele gebruikers worden alleen met derden gedeeld in het kader van
verbinding tussen (mogelijke) toekomstige service leveranciers en koppels, of volgens de wetgeving
die de activiteiten van For Your Moment regelt, zoals hierboven vermeld.
INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS
Indien de dienstverlening voor een koppel in het buitenland (zou kunnen) plaatsvinden dan kan het
nodig zijn dat Your Moment de persoonsgegevens internationaal gebruikt.
PERIODE VAN INSTANDHOUDING
De verzamelde gegevens worden bewaard tot 1 jaar na de duur van het gebruik van de diensten
aangeboden door For Your Moment of totdat de gebruiker zijn annuleringsrecht uitoefent.
Na afloop van de dienstverlening bewaart For Your Moment alleen de noodzakelijke gegevens als
onderdeel van zijn wettelijke en / of contractuele verplichtingen. Zodra de overeenkomstige
verjaringstermijn is verstreken, worden de gegevens volledig en permanent verwijderd.
RECHTEN VAN DE GEBRUIKER
De gebruiker kan op elk moment gebruik maken van zijn recht op toegang, wijziging en/of
verwijdering van zijn/haar gegevens. De uitvoering van deze rechten kan per mail op
info@foryourmoment.nl worden aangevraagd.

De gebruiker kan ook, in geval van twijfel of technische problemen, contact opnemen met
For Your Moment per e-mail op info@foryourmoment.nl of telefonisch op +31 (0)6 51012337.
In het geval dat de gebruiker van mening is dat er sprake is van een schending van rechten, kan er
rechtstreeks een klacht worden ingediend naar For Your Moment via de eerder verstrekte
contactinformatie.
VEILIGHEID
For Your Moment informeert haar gebruikers dat alle noodzakelijke maatregelen zijn
geïmplementeerd, zowel vanuit technologisch als vanuit organisatorisch oogpunt, om de veiligheid
van persoonlijke gegevens te garanderen en verlies, wijziging of niet-geautoriseerde verwerking te
voorkomen.
COOKIEBELEID
For Your Moment maakt gebruik van cookies om navigatie voor gebruikers te vergemakkelijken, te
verbeteren en aan te passen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de server van een website
opslaat in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Onze websites kunnen cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:
- Technisch noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking
van onze websites, diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken.
- Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om
gebruik te kunnen maken van onze websites, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen
op te slaan op een website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van
de betreffende sessie.
- Analytische cookies. For Your Moment gebruikt Google Analytics en andere analyse cookies
om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. For Your Moment kan
bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van een website verbeteren.
CONTACT
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van For Your Moment, dan kunt u deze
richten aan: For Your Moment, Kristalwater 22a, 3991 LX Houten of per e-mail
info@foryourmoment.nl.
INZAGE EN CORRECTIE VAN GEGEVENS
Als relatie van ons kunt u een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze
gegevens niet juist zijn, kunt u een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. U kunt uw verzoek
schriftelijk of per e-mail richten aan ons.
WIJZIGINGEN VAN PRIVACY VERKLARING
For Your Moment behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy
Verklaring. For Your Moment adviseert u regelmatig deze Privacy Verklaring te bekijken of er
veranderingen zijn doorgevoerd.

