Privacy verklaring
Verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens hierna:
“WbP” voor de verwerving, behandeling en het gebruik van persoonsgegevens
middels het internetplatform www.theinfluencersmovement.com, hierna; ‘het
Platform”, is The Influencers Movement (tim) gevestigd aan de Reguliersgracht
140H, 1017LZ, kantoorhoudend aan het Rokin 81-83, 1012 KL te Amsterdam met KvK
59949996 hierna “The Influencers Movement”.
The Influencers Movement neemt de privacy van haar ingeschreven en in te
schrijven gebruikers, Influencers en Marketeers zeer serieus. Het verwerven,
behandelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door The Influencers
Movement is noodzakelijk voor de uitvoering van diensten van The Influencers
Movement en uitsluitend in overeenstemming met de relevante wetsbepalingen
omtrent persoonsgegevens en de bepalingen in deze privacy verklaring.
Met persoonlijke gegevens wordt bedoelt de persoonlijke informatieve van
geïndiceerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld zijn naam,
adres, telefoonnummer, e-mailadres(sen), geboortedatum, geboorteplaats, KvK
nummer, btw nummer, bedrijfsnaam, IBAN nummer, BIC/SWIFT code, type
legitimatie en nummer en informatie over zijn kanalen en doelgroep toegevoegd
in het profiel.
Gelieve deze privacy verklaring zorgvuldig door te lezen
Dit document beschrijft de aard, omvang en het doel van het verzamelen,
verwerken en het gebruiken van gegevens van personen die door het gebruik
van dit platform enerzijds samenwerkingen aan willen gaan met influencers,
hierna ‘Marketeer’ te noemen. Anderzijds personen die door het gebruik van dit
platform samenwerkingen aan willen gaan met marketeers, hierna ‘Influencer’ te
noemen.
U kunt deze privacy verklaring opslaan en/of afdrukken. Voor verdere vragen
omtrent de omgang met persoonsgegevens verzoeken wij u contact op te nemen
met The Influencers Movement via 020-7609371 tijdens kantooruren of per email aan tim@theinfluencersmovement.com
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A. Privacyverklaring voor Marketeers
Indien u als Marketeer op zoek gaat naar één of meerdere relevante influencers
om mee samen te werken via The Influencers Movement verzamelt The
Influencers Movement de volgende persoonsgegevens en informatie welke
noodzakelijk zijn voor om de campagne uit te kunnen zetten. Deze slaan we op
in een voor u toegankelijk Marketeer-profiel welke kan worden aangepast:
1. Voornaam, achternaam, e-mail adres, telefoonnummer, adresinformatie,
geboortedatum en –plaats, betalingsgegevens en betalingsmethode, bedrijf waar
Marketeer werkzaam is, KvK nummer, BTW nummer. ”hierna gezamenlijke
gegevens Marketeer-profiel”;
2. De aard van de gemaakte campagne, evenals informatie over de campagne
“hierna gezamenlijk campagnegegevens”. Belangrijk vindt The Influencers
Movement om te benoemen dat een eenmaal aangemaakte campagne niet door
uzelf gewijzigd kan worden na het plaatsen van de campagne.
3. Het tijdstip van het aanmaken en actualiseren van een Marketeer-profiel.
Onmiddellijk na het afsluiten van uw champagne verzamelt The Influencers
Movement daarover de volgende optionele informatie, voor zover die door u
wordt aangegeven, ‘hierna gezamenlijk aanvullende Informatie”
The Influencers Movement gebruikt de gegevens van het Marketeer-profiel en
enkele campagnegegevens waaronder de titel van de campagne, de merk- of
bedrijfsnaam van de campagne, de beschrijving van de campagne en de kanalen
die gevraagd worden aan de influencers en eventuele andere aanvullende
informatie voor de homepage op www.theinfluencersmovement.com welke voor
alle gebruikers van het platform zichtbaar zijn. Onder alle gebruikers worden ook
verstaan de niet ingelogde gebruikers.
Indien het platform van The Influencers Movement leidt tot het sluiten van een
samenwerking tussen u en een Influencer, dan verwerkt en gebruikt The
Influencers Movement uw Marketeer-profiel zoals die in de toepasselijke
“algemene Voorwaarden voor Marketeer ”nader zijn omschreven, met als doel
de facturering van de nodige nazorg en het bevorderen van contact tussen u en
de gekozen influencers.
Belangrijk om te benadrukken vindt The Influencers Movement dat alle
gebruikers een beperkte toegang krijgen tot bepaalde gegevens van campagnes
waaronder titel campagne, merknaam, gedeelte van de beschrijving,
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campagnefoto, en de kanalen die gebruikt moeten worden door influencer(s).
Ook belangrijk om te benadrukken vind The Influencers Movement dat wanneer
Marketeer één of meerdere influencers geselecteerd heeft en gekozen heeft om
mee samen te werken er enkele gegevens van Marketeer aan deze betreffende
influencers kenbaar wordt gemaakt om de samenwerking te bevorderen. Onder
deze gegevens vallen: Voornaam, achternaam, e-mail adres, telefoonnummer,
adresinformatie, geboortedatum en –plaats, betalingsgegevens en
betalingsmethode, bedrijf waar Marketeer werkzaam is, KvK nummer, BTW
nummer.
Indien u op het platform gebruikt maakt van de mogelijkheid om voltooide
samenwerkingen te beoordelen verzamelt, verwerkt en gebruikt The Influencers
Movement de door u ingevoerde gegevens om deze te kunnen vertonen op het
platform. Daarnaast slaat The Influencers Movement de door u geselecteerde,
en door een Influencer volbrachte campagne, op in Uw Marketeer-profiel, om u
op een later moment toegang tot deze informatie te kunnen verschaffen.
Indien u toestemming geeft om commerciële uitingen te ontvangen van The
Influencers Movement, verzamelt, verwerkt en gebruikt The Influencers
Movement de gegevens van uw Marketeer-profiel, geselecteerde influencers en
aanvullende informatie als ook de inlogtijden van uw Marketeer-profiel, om uw
Marketeer voorkeuren beter te begrijpen en de voor u mogelijk interessante
informatieve voor verdere dienstverlening aan te bieden. U kunt de gegeven
toestemming ten alle tijde via een e-mail aan tim@theinfluencersmovement.com
intrekken. Tevens kunt u uw aanvullende informatie en gegevens van uw
Marketeer-profiel te alle tijde in uw Marketeer-profiel wijzigen. Indien u uw
Marketeer-profiel van het platform verwijdert, zal The Influencers Movement uw
gegevens blokkeren en deze niet meer voor verdere verwerking gebruiken.
B. Privacyverklaring voor Influencers
Indien u zich als Influencer aanmeldt op het platform, verkrijgt, verwerkt en
gebruikt The Influencers Movement persoonsgegevens van u. Deze gegevens zijn
noodzakelijk om campagnes te kunnen bekijken, hierop te reageren middels een
‘pitch’ en om een eventuele samenwerking tussen Marketeer en Influencer
gemakkelijk tot stand te laten komen.
1. Voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, straat, postcode en
stad, uw eigen influencer kanaal of kanalen waaronder uw eigen blogkanaal,
Facebook kanaal, Instagram kanaal, Youtube kanaal, twitter kanaal en alle
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bijhorende statistieken van deze kanalen. Beschrijvende informatie over jouw
kanalen en doelgroep. “hierna: gezamenlijke gegevens Influencersprofiel”;
2. Informatie over uw referenties en samenwerkingen, in welke aard en omvang
u ervaring heeft als influencer, uw iban nummer, uw eventuele kvk nummer en
swift/bic code, uw telefoonnummer, “hierna: gezamenlijk gegevens influencer”.
The Influencers Movement slaat het Influencerprofiel- en gegevens influencer op
in een voor u toegankelijk Influencer-Profiel , in het kader van de samenwerking
van de aan Influencer gekoppelde campagnes door The Influencers Movement.
The Influencers Movement vindt het belangrijk om te benoemen dat wanneer u
als influencer akkoord bent gegaan met deze privacy verklaring u als influencer
instemt met het feit dat wanneer u zich heeft aangemeld voor een specifieke
campagne, : hierna: Pitchen”; de marketeer toegang heeft tot alle nodige
informatie om te bepalen of u daadwerkelijk een match bent met de betreffende
campagne van Marketeer. Om als Marketeer te bepalen of er sprake is van een
match heeft hij toegang nodig tot enkele gegevens van influencers waaronder
uw
Ook stemt u in met het feit dat wanneer u een pitch instuurt op een campagne
de desbetreffende marketeer inzage krijgt in de volgende gegevens: uw
motivatie, gewenste vergoeding, voornaam, achternaam, uw eigen influencer
kanaal of kanalen waaronder uw eigen blogkanaal, Facebook kanaal, Instagram
kanaal, Youtube kanaal, twitter kanaal en alle bijhorende statistieken van deze
kanalen. Beschrijvende informatie over jouw kanalen en doelgroep.
Indienu door een marketeer gekozen bent om de campagne opdracht
daadwerkelijk uit te voeren verschaffen we de marketeer van nog enkele andere
gegevens, waaronder: telefoonnummer, e-mailadres, straat, postcode en stad,
informatie over uw referenties en samenwerkingen, in welke aard en omvang u
ervaring heeft als influencer, uw iban nummer, uw eventuele kvk nummer en
swift/bic code.
Indien u uw Influencerprofiel van het platform verwijdert, zal The Influencers
Movement uw gegevens zo snel mogelijk vernietigen en deze niet meer voor
verdere verwerking gebruiken. Indien een Gebruiker op het platform gebruik
maakt van de mogelijkheid om de door u volbrachte campagne te beoordelen
verzamelt, verwerkt en gebruikt The Influencers Movement de door u ingevoerde
gegevens om deze te kunnen vertonen op het platform.
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C. Privacyverklaring voor alle bezoekers van het platform
The Influencers Movement gebruikt cookies (tekstbestanden die worden
opgeslagen op uw computer om het gebruik van onze website te analyseren)
slechts om terugkerende bezoekers te identificeren en om de bruikbaarheid van
www.theinfluencersmovement.com te verbeteren. Cookies bevatten geen
persoonlijke informatie, maar een sessie ID(sessie code) die buiten de website
www.theinfluencersmovement.com geen betekenis heeft. Op basis van deze
gegevens kan uw identiteit niet worden vastgesteld. De website
www.theinfluencersmovement.com maakt gebruik van Google Analytics, een
webanlyse service die wordt aangeboden door Google Inc. Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, USA (“Google”). Google gebruikt hierbij
cookies. De verkregen informatie wordt naar een server van Google in de VS
gezonden en daar opgeslagen. Google Analytics gebruikt op
www.theinfluencersmovement.com de code gat._anonymizelp(); “het IP-aders
van uw apparaat wordt door Google ingekort en via de lidstaten van de Europese
Unie, of andere verdragstaten van de Europese Economische Ruimte naar de
Verenigde Staten gezonden. Google gebruikt de verzamelde informatie om het
gebruik van de website door de Oppas te evalueren, te rapporteren over de
website-activiteit en om andere aan de website en het internet gerelateerde
diensten aan te bieden. Deze gegevens worden niet in verbinding gebracht met
andere gegevens die Google in bezet heeft. U kunt het gebruik van cookies
uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. In dat geval zal de
functionaliteit van www.theinfluencersmovement.com mogelijk worden beperkt.
U kunt een de-activatie add-on op uw computer installeren om het gebruik van
Google Analytics te voorkomen. The add-on kan worden geïnstalleerd door op de
volgende link te klikken http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
D. Informatie en verwijdering
U heeft het recht om de gegevens op te vragen die The Influencers Movement
over u heeft opgeslagen. Daarnaast heeft u recht op correctie van uw, incorrecte,
persoonlijke gegevens als ook de verwijdering van onrechtmatig verkregen of
opgeslagen en persoonlijke informatie. Neem voor de correctie of verwijdering
van uw gegevens contact op met tim@theinfluencersmovement.com. The
Influencers Movement behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te
allen tijde aan te passen.
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