Privacy verklaring M2GO
M2GO, een merknaam van 4Connect BV, gevestigd aan Rooseveltlaan 6, 4536GZ te Terneuzen, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. M2GO respecteert uw privacy en zal zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke
gegevens.
Contactgegevens M2GO
M2GO City
Stadhuisplein 3
4531 GZ Terneuzen
Locatie Roosevelt:
M2GO Roosevelt
Rooseveltlaan 6
4536 GZ Terneuzen
Tel 0115-741004

www.M2GO.nu

info@M2GO.nu

Persoonsgegevens
M2GO gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze zelf aan ons hebt
verstrekt.
Het gaat daarbij om: je (achter)naam, eventueel de naam van je bedrijf, e-mailadres en
telefoonnummer. Daarnaast verwerken we gegevens over jouw activiteiten op onze website.
Als je ons een vraag stelt via het contactformulier op deze website, of als je per e-mail een vraag stelt
of een prijsvoorstel verzoekt, dan gebruiken we je naam en e-mailadres uitsluitend om een reactie
op je vraag te geven of om je een voorstel te vertrekken.
Boek je als vaste klant via onze site een werk- en vergaderruimte met facturatie achteraf dan
gebruiken we de gegevens t.b.v. de facturatie.
M2GO bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor we je
gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarvoor de gegevens
zijn verkregen en eventuele wettelijke verplichtingen. Voor het inwinnen van informatie of de
aanvraag van een boeking worden de gegevens ongeveer 2 jaar bewaard of zolang een klantrelatie
bestaat.
Deze gegevens worden niet verkocht aan derden. Jouw gegevens worden uitsluitend aan derden
verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.

Nieuwsbrief
Wanneer je je actief hebt aangemeld voor de digitale nieuwsbrief, dan zullen we je e-mailadres
gebruiken om die nieuwsbrief te versturen. Die nieuwsbrief heeft ten doel om je te informeren over
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de actualiteiten m.b.t. M2GO en de activiteiten van M2GO Connect. Je kunt je te allen tijde
uitschrijven via de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.
Voor de verzending van de nieuwsbrief maken we gebruik van het programma Mailchimp. Lees hier
meer over het privacybeleid van Mailchimp https://mailchimp.com/legal/privacy/
Voor de volledigheid vermelden wij dat wij geen invloed hebben op de privacy statements van deze
partij.

Cookiebeleid
M2GO is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en
soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. M2GO gebruikt
cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:
 het optimaliseren van de website
 de integratie van social media
 het verzamelen en analyseren van statistieken
 Het kunnen inloggen en uitloggen van gebruikers
Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk.

Google Analytics
Op deze website maakt M2GO gebruik van Google Analyticscookies. Deze worden max. 26 maanden
bewaard. M2GO gebruikt deze dienst om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken.
M2GO heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, heeft Google de laatste 3 cijfers van
het IP-adres laten anonimiseren en deelt geen gegevens met Google. De informatie die door Google
wordt verzameld, wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is gecertificeerd voor
het EU-US Privacy Shield.

Boekingen
Als je rechtstreeks via onze site www.M2GO.nu een ruimte, werkplek of een arrangement boekt, dan
is dit privacy statement van toepassing en gelden onze algemene voorwaarden. Om deze boeking
online te kunnen doen hebben wij een overeenkomst met Deskbookers gesloten die ons de software
levert alsmede de data-verwerkers overeenkomst.
Als je bij M2GO een ruimte, werkplek of arrangement boekt via de site van Deskbookers, dan gelden
de voorwaarden en het privacy statement van Deskbookers. Als klant wordt gevraagd hiermee
akkoord te gaan wanneer je een boeking maakt.
Het privacy statement van Deskbookers is te lezen via https://www.deskbookers.com/nlnl/terms#privacy

Vragen en rechten
Je hebt het recht om een overzicht op te vragen van de persoonsgegevens die van jou zijn verwerkt,
om deze in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Voor vragen over ons privacy beleid kun je contact opnemen via info@m2go.nu.
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Tevens wijzen we je op het recht 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-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
M2GO neemt passende maatregelen ter bescherming van het verzamelen, overdragen en opslaan
van de gegevens die we verzamelen. Onze website heeft een beveiligde SSL verbinding. Onze
apparatuur is uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
De server waar onze website op draait wordt beheerd Tim_online B.V. te Zaamslag (server locatie is
Amsterdam).
Verstuurde persoonlijke gegevens zoals contactaanvragen worden niet opgeslagen op online servers.
Wel worden contactaanvragen naar ons (info@m2go.nu) gemaild en gebruikt om jouw een reactie of
(prijs)voorstel te sturen.
Hoewel wij ons inspannen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid
van gegevens overdracht via het internet niet 100% garanderen. Het verzenden van persoonlijke
informatie geschiedt derhalve op eigen risico. Mocht je aanwijzingen hebben dat er op de een of
andere wijze sprake is van misbruik, neem dan contact op met ons via info@m2go.nu.

Tenslotte
Deze privacy verklaring is aan wijzigingen onderhevig. Eventuele wettelijke verplichtingen of
wijzigingen anderszins kunnen leiden tot aanpassingen. Daarom vermelden we steeds de datum van
de actuele versie.
d.d. 5 juni 2018
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