Cookie Policy of Nufin GmbH

Cookiebeleid Nufin GmbH

Version: 24.11.2021

Versie: 24-11-2021

Nufin GmbH, with its registered office at Ziegelstraße 16,
10117 Berlin, Germany, and registered with the
Commercial Register of the Local Court of Charlottenburg
under the registration number HRB 209209 (hereinafter
also "We"), operates an Internet portal at
www.getmoss.com (the "Moss Portal") and a web and
mobile application (the "Moss App") and, in cooperation
with its partners, provides physical and virtual corporate
cards (the "Moss Cards") together with a billing account
and other functionalities for the management and control
of corporate spending made with Moss Cards in an account
(the "Moss Account") (together the "Moss Services").

Nufin GmbH, statutair gevestigd te Ziegelstraße 16, 10117
Berlijn, Duitsland, en ingeschreven in het handelsregister
van de lokale rechtbank van Charlottenburg onder
registratienummer HRB 209209 (hierna tevens "Wij"),
exploiteert een internetportaal op www.getmoss.com (het
"Moss-portaal") en een web- en mobiele applicatie (de
"Moss-app") en verstrekt in samenwerking met haar
partners fysieke en virtuele corporate cards (de "Mosskaarten") samen met een factureringsaccount en andere
functionaliteiten voor het beheer en de controle van
bedrijfsuitgaven gedaan met Moss-kaarten in een account
(het "Moss-account") (tezamen de "Moss-diensten").

The following information provides an overview of the use
of cookies when visiting the Moss Portal and using the
Moss App. Cookies are small text files that are placed on
your device (e.g., computer, laptop, smartphone, tablet) to
store certain information, such as internet protocol data or
website activity. Your browser sends these cookies back
each time you revisit the Moss Portal or Moss App to
recognize your device for a period of time and improve
your user experience. We use some first party cookies on
our website. These send certain information stored in the
cookies back to our website. In addition, we use certain
third-party cookies through which the information stored
in the cookies is sent back to a third-party website to which
the cookie belongs.

De volgende informatie geeft u een overzicht van de
cookies die worden gebruikt wanneer u het Moss-portaal
bezoekt of de Moss-app gebruikt. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die op uw apparaat (bijv. computer,
laptop, smartphone of tablet) worden geplaatst om
bepaalde
informatie
op
te
slaan,
zoals
internetprotocolgegevens of website-activiteit. Uw
browser stuurt deze cookies bij elk volgend gebruik van het
Moss-portaal of de Moss-app terug, zodat u apparaat
gedurende een periode kan worden herkend en om uw
gebruikservaring te verbeteren. Wij maken op onze
website gebruik van een aantal “first-party cookies”. Deze
sturen bepaalde informatie die is opgeslagen in de cookies
terug naar onze website. Daarnaast gebruiken wij
bepaalde “third-party cookies”, cookies van derden. Met
behulp van deze cookies wordt de informatie die in de
cookies wordt opgeslagen, teruggestuurd naar een website
van een derde partij waartoe de cookies behoren.

All cookie information is used to display our products
optimally and as user-friendly as possible according to your
preferences. Personal data is generally not stored.
However, cookies are based on the unique identification of
your browser and internet device. Insofar as information
processed in connection with cookies qualifies as personal
data within the meaning of the European Regulation (EU)
2016/679 (GDPR), we will only process such data if you
have consented or if storage is absolutely necessary in
order to be able to use the services offered and accessed
via the Moss Portal and the Moss App.

Alle cookie-informatie wordt gebruikt om onze producten
optimaal en zo gebruiksvriendelijk mogelijk weer te geven
op basis van uw voorkeuren. Over het algemeen worden er
geen persoonsgegevens opgeslagen. Cookies zijn echter
wel gebaseerd op de unieke identificatie van uw browser
en internetapparaat. Voor zover de informatie die wordt
verwerkt in verband met cookies kan worden aangemerkt
als persoonsgegevens in de zin van de Europese
Verordening (EU) 2016/679 (AVG), zullen wij deze
gegevens alleen verwerken als u daarvoor toestemming
hebt gegeven of als het opslaan van deze gegevens
absoluut noodzakelijk is om gebruik te kunnen maken van
de diensten die worden aangeboden en toegankelijk zijn
via het Moss-portaal en de Moss-app.

We divide cookies into three categories according to their
function and purpose: essential cookies (see section 2.1),
cookies for marketing purposes (section 2.2) and cookies
for analysis purposes (section 2.3).

De cookies worden onderverdeeld in drie categorieën, op
basis van hun functie en doel: essentiële cookies (artikel
2.1), cookies voor marketingdoeleinden (artikel 2.2) en
cookies voor analysedoeleinden (artikel 2.3).

We reserve the right to change this cookie policy from time
to time in order to adapt it to current legal framework
conditions, requirements of supervisory authorities or

Wij behouden ons het recht voor dit cookiebeleid van tijd
tot tijd te wijzigen om het aan te passen aan de huidige
wettelijke kadervoorwaarden, eisen van toezichthoudende
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consequences from relevant case law. We also update this
policy if we change the cookies we use. The current version
can be accessed via our website (www.getmoss.com).

autoriteiten of gevolgen van relevante jurisprudentie. Wij
zullen dit beleid ook bijwerken in geval van wijzigingen in
de cookies die wij gebruiken. U kunt de actuele versie van
ons cookiebeleid raadplegen op onze website
(www.getmoss.com).

1.

1.

Contact addresses: Who is responsible and whom
can I contact?
The responsible controller as defined in Article 4
no. 7 GDPR is:

Contactgegevens: Wie is verantwoordelijk en met
wie kan ik contact opnemen?
De
verwerkingsverantwoordelijke
gedefinieerd in artikel 4 nr. 7 AVG is:

Nufin GmbH
Ziegelstraße 16, 10117 Berlin
Phone: +49 (0) 30 3119 3730
E-mail: support@getmoss.com

Nufin GmbH
Ziegelstraße 16, 10117 Berlijn
Telefoon: +49 (0) 30 3119 3730
E-mail: support@getmoss.com

If you have any questions about the privacy policy,
please contact our data protection officer:

Indien u vragen hebt over het privacybeleid, neem
dan contact op met onze functionaris
gegevensbescherming:

Nufin GmbH - Data Protection Officer
Ziegelstraße 16, 10117 Berlin
Phone: +49 (0) 30 3119 3730
E-mail: datenschutz@getmoss.com

Nufin GmbH - Functionaris
gegevensbescherming
Ziegelstraße 16, 10117 Berlijn
Telefoon: +49 (0) 30 3119 3730
E-mail: datenschutz@getmoss.com

The supervisory authority responsible for us is:

De verantwoordelijke toezichthouder is voor ons:

Berlin Commissioner for Data Protection
and Freedom of Information
Friedrichstr. 219, 10969 Berlin
Phone: +49 (0) 30 13889 0
Fax: +49 (0) 30 215 5050
E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de
Website: www.datenschutz-berlin.de

Berlijnse Commissaris voor
gegevensbescherming en vrijheid van
informatie
Friedrichstraße 219, 10969 Berlijn
Telefoon: +49 (0) 30 13889 0
Fax : +49 (0) 30 215 5050
E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de
Website: www.datenschutz-berlin.de

2.

Scope of data processing

2.

Reikwijdte van gegevensverwerking

2.1

Essential cookies

2.1

Essentiële cookies

Essential cookies make it possible to identify the
accessing browser even after a page change. The
content of these cookies includes the user language
you have selected and the cookie settings you have
already accepted. At the same time, necessary
information for accessing remote resources is
transferred and users are authorized for Moss
Services. This also allows technical data or
information required for the correct functioning of
individual services to be temporarily stored on the
user's device. Certain essential cookies, in addition
to identifying our users, are also used to
communicate with you, such as with our sales team.
Finally, essential cookies are set for billing purposes
with third-party providers. However, we do not

zoals

Essentiële cookies zorgen ervoor dat de browser
waarmee u de website bezoekt, kan worden
geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging. De
inhoud van deze cookies omvat de gebruikerstaal
die u hebt geselecteerd en de cookie-instellingen
die u reeds hebt aanvaard. Daarnaast zorgen deze
cookies ervoor dat noodzakelijke informatie voor
toegang tot bronnen op afstand wordt doorgegeven
en gebruikers worden geautoriseerd voor de Mossdiensten. Met behulp van deze cookies kan ook
technische informatie of informatie die nodig is
voor het correct laten functioneren van individuele
diensten tijdelijk op het apparaat van de gebruiker
worden opgeslagen. Bepaalde essentiële cookies
worden niet alleen gebruikt om onze gebruikers te
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collect IP addresses, browser types, operating
system information or other information about
your device through essential cookies.

identificeren, maar ook om met u te
communiceren, bijvoorbeeld via ons salesteam. Ten
slotte worden essentiële cookies geplaatst voor
factureringsdoeleinden met externe leveranciers.
Wij verzamelen echter geen IP-adressen,
browsertypes,
informatie
over
het
besturingssysteem of andere informatie over uw
apparaat via essentiële cookies.

In particular, these are the following cookies:

Het gaat in het bijzonder om de volgende cookies:

No.

Name / Naam

Description / Omschrijving

Classification / Classificatie

1

lang

Transfers the preferred user language, "en"
for English, "de" for German, to display
strings in the last selected language in the
next session

First-party

Hiermee wordt de voorkeurstaal van de
gebruiker doorgegeven, "en" voor Engels,
"de" voor Duits, om in de volgende sessie
strings weer te geven in de laatst
geselecteerde taal
2

cookies-accepted

Saves the cookie settings. Next session, the
cookie banner will not be displayed again
and the last saved settings will be used

First-party

Hiermee worden de cookie-instellingen
opgeslagen. Bij de volgende sessie wordt de
cookiebanner niet opnieuw weergegeven en
worden de laatst opgeslagen instellingen
gebruikt
3

accessToken

A technical token that stores the ID and
roles of the current user in the webapp.
Used to authorize the user

First-party

Een technisch token dat de ID en rollen van
de huidige gebruiker in de webapp opslaat.
Wordt gebruikt om de gebruiker te
autoriseren
4

refreshToken

Another technical token that the user
receives after successful login. It is used to
obtain a new accessToken after expiry

First-party

Een ander technisch token dat de gebruiker
ontvangt nadat deze succesvol heeft
ingelogd. Dit token wordt gebruikt om een
nieuw accessToken te verkrijgen nadat deze
is verlopen
5

6

Intercom In-App
Messenger

Communication with users and identification

FinanceAds

Tracking of partner programs for billing
purposes

Communicatie met gebruikers en
identificatie

Hiermee worden partnerprogramma's voor
factureringsdoeleinden gevolgd
7

Calendly

Plugin for booking demos and calls with the
sales team

First-party, provided by / aangeboden door
Intercom R&D Unlimited Company, 2nd Floor,
Stephen Court, 18-21 Saint Stephen's Green,
Dublin 2, Ireland and Intercom Inc. 55 2nd
Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94105, USA
Third-party, provided by / aangeboden door
financeAds GmbH & Co. KG, Karlstraße 9,
90403 Nuremberg, Germany
Third-party, provided by / aangeboden door
Calendly LLC, 271 17TH St NW, Suite 1000,
Atlanta, GA 30363, USA
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Plugin voor het boeken van demo's en
gesprekken met het salesteam
8

Webflow

Website hosting service

Third-party, provided by / aangeboden door
Webflow, Inc., 398 11th Street, 2nd Floor, San
Francisco, CA 94103, USA

Webhostingdienst
9

Cloudinary

Hosting for images

Third-party provided by / aangeboden door
Cloudinary Inc., 3400 Central Expressway, Suite
110, Santa Clara, CA 95051, USA

Hosting voor afbeeldingen

2.2

Cookies for marketing purposes

2.2

Cookies voor marketingdoeleinden

Cookies can also be set for marketing purposes. For
example, UTM parameters are recorded when
browsing the website. Furthermore, so-called
website tags, i.e. measurement codes and
associated code fragments, are managed via an
interface and used for the further implementation
of marketing tools in particular. With these cookies,
a profile of your interests can be created by us
and/or third parties and relevant advertising can be
shown to you. In addition, it becomes possible to
draw attention to our offers with the help of
advertising material on external websites. Third
party cookies can also track your browsing behavior
across external websites. If you do not allow these
cookies, you will be shown less targeted advertising.

Er kunnen ook cookies worden geplaatst voor
marketingdoeleinden. Zo worden bijvoorbeeld
UTM-parameters geregistreerd bij het browsen op
de website. Voorts worden zogenaamde websitetags, d.w.z. meetcodes en bijbehorende
codefragmenten, via een interface beheerd en met
name gebruikt voor de verdere implementatie van
marketingtools. Met deze cookies kan door ons
en/of door derden een profiel van uw interesses
worden aangemaakt en kan u relevante reclame
worden getoond. Daarnaast wordt het mogelijk om
de aandacht te vestigen op onze aanbiedingen met
behulp van reclamemateriaal op externe websites.
Third-party cookies kunnen ook uw browsegedrag
op externe websites volgen. Als u deze cookies niet
toestaat, krijgt u minder gerichte reclame te zien.

In detail, you can set the following cookies:

U kunt in het bijzonder de volgende cookies
instellen:

No.

Name / Naam

Description / Omschrijving

Classification / Classificatie

1

utm-params

Stores URL parameters to monitor
conversion of marketing campaigns

First-party

Hiermee worden URL-parameters
opgeslagen om de conversie van
marketingcampagnes te controleren
2

Google Tag
Manager

Website tags are managed and updated.
Serves the implementation of marketing
tools.
Website-tags worden beheerd en bijgewerkt.
Dient voor de implementatie van
marketingtools.

Third-party, provided by / aangeboden door
Google Ireland Limited, Google Building
Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5,
Ireland and Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

3

Google Ads

Advertising media are used to draw
attention to our offers on external websites.
With the help of AdServer cookies, certain
parameters for measuring success, such as
the display of ads or clicks, can be measured.

Third-party, provided by / aangeboden door
Google Ireland Limited, Google Building
Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5,
Ireland and Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Advertentiemedia worden gebruikt om de
aandacht te vestigen op onze aanbiedingen
op externe websites. Met behulp van
AdServer-cookies kunnen bepaalde
parameters voor het meten van succes, zoals
de weergave van advertenties of kliks,
worden gemeten.
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4

Autopilot

Marketing automation service

Third-party, provided by / aangeboden door
AutopilotHQ Inc., 140 2nd Street 5th Floor San
Francisco, CA 94105, USA

Marketingautomatiseringsdienst

2.3

Cookies for analysis purposes

2.3

Cookies voor analysedoeleinden

These cookies enable an analysis of the use of our
website. In addition to the date and time, the
frequency with which certain pages are accessed is
recorded. The click path also allows us to track how
visitors move around our website and interact with
it. If you do not allow these cookies, we will not
know when you visited our website. Accordingly, we
cannot monitor the performance of our website.

Met behulp van deze cookies kan het gebruik van
onze website worden geanalyseerd. Naast de
datum en het tijdstip wordt bijgehouden hoe vaak
bepaalde pagina's worden opgevraagd. Aan de
hand van het klikpad kunnen wij ook nagaan hoe
bezoekers zich op onze website bewegen en ermee
interageren. Als u deze cookies niet toestaat, weten
wij niet wanneer u onze website hebt bezocht.
Hierdoor kunnen wij de prestaties van onze website
niet monitoren.

Specifically, you can set the following cookies:

U kunt in het bijzonder de volgende cookies
instellen:

No.

Name / Naam

Description / Omschrijving

Classification / Classificatie

1

HubSpot

Website tracking tool and web analytics
service

First Party, provided by / aangeboden door
HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor,
Cambridge, MA 02141, USA

2

Google Analytics

Web analytics service, for example, to
measure advertising ROI and to track Flash,
video, and social networking sites and
applications

Third-party, provided by / aangeboden door
Google Ireland Limited, Google Building
Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5,
Ireland and Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Webanalysedienst, bijvoorbeeld om het ROI
van advertenties te meten en om Flash-,
video- en sociale netwerksites en toepassingen te volgen
3

Google Optimize

Web analysis and optimization service
Webanalyse en -optimalisatiedienst

4

Google Firebase

Third-party, provided by / aangeboden door
Google Ireland Limited, Google Building
Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5,
Ireland and Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Web analytics service
Webanalysedienst

5

Datadog RUM

Third-party, provided by / aangeboden door
Datadog, Inc., 620 8th Avenue, Floor 45, New
York, NY 10018, USA

Web analytics service
Webanalysedienst

6

IpMeta

Third-party, provided by / aangeboden door
Snitcher B.V., Oude Enghweg 2 1217 JC
Hilversum, The Netherlands

Web analytics service
Webanalysedienst

3.

Purpose of the data processing
Essential cookies as defined in section 2.1 are
mandatory. They ensure functions without which
the Moss Portal and the Moss App cannot be used
or offered as intended. We also need such cookies

Third-party, provided by / aangeboden door
Google Ireland Limited, Google Building
Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5,
Ireland and Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

3.

Doel van de gegevensverwerking
Essentiële cookies zoals gedefinieerd in artikel 2.1
zijn verplicht. Zonder deze cookies kunnen het
Moss-portaal en de Moss-app niet worden gebruikt
of aangeboden zoals bedoeld. Wij hebben
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4.

to be able to detect any problems that may occur
on the Moss Portal and in the Moss App. In addition,
we can analyze the causes of the respective
malfunction and, for example, prevent the security
of your data from being compromised.

dergelijke cookies ook nodig om eventuele
problemen die zich op het Moss-portaal en in de
Moss-app voordoen te kunnen opsporen.
Daarnaast kunnen wij de oorzaken van de
betreffende storing analyseren en bijvoorbeeld
voorkomen dat de beveiliging van uw gegevens in
gevaar komt.

The use of cookies in accordance with section 2.2
serves our marketing. We try to increase the
attractiveness of the Moss Portal and the Moss App.
To do this, we would like to personalize our content
as precisely as possible to your needs and, if
necessary, also address you in a personalized
manner outside our website. In addition, we can
determine how successful individual advertising
campaigns are by measuring their reach.

Het gebruik van cookies in overeenstemming met
artikel 2.2 ondersteunt onze marketing. Wij
proberen hiermee het Moss-portaal en de Mossapp aantrekkelijker te maken. Daartoe willen wij
onze content zo precies mogelijk op uw behoeften
afstemmen en u, indien nodig, ook buiten onze
website op een gepersonaliseerde manier
aanspreken. Daarnaast kunnen we bepalen hoe
succesvol afzonderlijke reclamecampagnes zijn
door het bereik ervan te meten.

The use of cookies in accordance with section 2.3
serves to analyze and evaluate user behavior on the
Moss Portal as well as in the Moss App so that we
can measure and improve our performance.
Therefore, these cookies mainly enable statistical
reports on website activity, which are used to
design and optimize our products and offers to
meet your needs. Also, allow for a continuous
tracking of the performance of our front-end code
and monitor bugs and issues. In addition, we try to
increase the attractiveness of the Moss Portal and
the Moss App by identifying errors or ambiguities in
the operation of our website and eliminating them
in the future.

Het gebruik van cookies in overeenstemming met
artikel 2.3 dient voor het analyseren en evalueren
van gebruikersgedrag op het Moss-portaal en in de
Moss-app, zodat we onze prestaties kunnen meten
en verbeteren. Deze cookies zijn dus voornamelijk
bedoeld om statistische rapporten over de websiteactiviteit mogelijk te maken. Deze statistische
rapporten worden op hun beurt gebruikt om onze
producten en aanbiedingen te ontwerpen en te
optimaliseren om aan uw behoeften te voldoen.
Ook zorgen de cookies voor een continue controle
van de prestaties van onze front-end code en
monitoren zij bugs en problemen. Daarnaast
proberen wij het Moss-portaal en de Moss-app
aantrekkelijker te maken door fouten of
onduidelijkheden in de werking van onze website
op te sporen en deze in de toekomst te vermijden.

Legal basis
As essential cookies as defined in section 2.1 are
absolutely necessary for the operation of the Moss
Portal as well as the Moss App, they cannot be
disabled. They are always active and are set without
your consent. You can set your browser to block
these cookies. However, if you do so, your ability to
access the Moss Portal or the Moss App and use the
Moss Services will be impaired. Insofar as
information processed in connection with essential
cookies qualifies as personal data, the legal basis for
this processing is Article 6 (1) sentence 1 lit. f) GDPR
(protection of legitimate interests). Accordingly, the
processing of personal data is lawful if it is necessary
to safeguard the legitimate interests pursued by the
controller or by a third party, except where such
interests are outweighed by the interests or
fundamental rights and freedoms of the data
subject, which require protection of personal data.

4.

Juridische grondslag
Essentiële cookies zoals gedefinieerd in artikel 2.1
zijn absoluut noodzakelijk voor de werking van het
Moss-portaal en de Moss-app en kunnen niet
worden uitgeschakeld. Ze zijn altijd actief en
worden zonder uw toestemming geplaatst. U kunt
uw browser zo instellen dat deze cookies worden
geblokkeerd. Als u dit doet, zal het echter voor u
moeilijker worden om toegang te krijgen tot het
Moss-portaal of de Moss-app en gebruik te maken
van de Moss-diensten. Voor zover de in verband
met essentiële cookies verwerkte informatie
persoonsgegevens zijn, is de juridische grondslag
voor deze verwerking artikel 6, lid 1, eerste zin sub
f) AVG (behartiging van gerechtvaardigde
belangen). Dienovereenkomstig is de verwerking
van persoonsgegevens rechtmatig indien deze
noodzakelijk is voor de behartiging van de
gerechtvaardigde
belangen
van
de
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5.

We have weighed this up in our favor because the
data only interferes very slightly with the interests
of the data subject, but for us storage is necessary
for the proper functionality of the Moss Portal as
well as the Moss App. With regard to the security of
our services, it is also in your interest to prevent
downtime or damage that could affect the
confidentiality of your data.

verwerkingsverantwoordelijke of van een derde,
behalve wanneer de belangen of de grondrechten
en de fundamentele vrijheden van de betrokkene
die tot bescherming van persoonsgegevens nopen,
zwaarder wegen dan die belangen. Wij hebben dit
in ons voordeel afgewogen omdat de gegevens
slechts in zeer geringe mate de belangen van de
betrokkene raken, maar voor ons opslag
noodzakelijk is voor een goede functionaliteit van
zowel het Moss-portaal als de Moss-app. Met
betrekking tot de veiligheid van onze diensten is het
ook in uw belang om te voorkomen dat er
downtime of schade optreedt waardoor de
vertrouwelijkheid van uw gegevens kan worden
aangetast.

To the extent that personal data is processed in
connection with the marketing or analysis function
of the cookies pursuant to section 2.2 as well as
section 2.3, this is based on your consent pursuant
to Article 6 (1) sentence 1 lit. a) GDPR. These cookies
are therefore only set as soon as you give us your
consent to do so. To grant consent, we provide you
with a communication field, the cookie banner, at
the beginning of the website visit. You can obtain
further information by clicking on the cookie
settings. Here you can make choices and control the
cookies we store on your device. You can change
your cookie settings on the website at any time. In
particular, you have the right to revoke your
consent to the use of marketing and analytics
cookies at any time and without any formal
requirements. If you do so, we will no longer
process your data for these purposes.

Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt in
verband met de marketing- of analysefunctie van de
cookies overeenkomstig artikel 2.2 en 2.3, geschiedt
dit op basis van uw toestemming overeenkomstig
artikel 6, lid 1, eerste zin sub a) AVG. Deze cookies
worden dus alleen geplaatst zodra u ons daarvoor
toestemming geeft. Voor het geven van
toestemming krijgt u van ons aan het begin van het
websitebezoek een communicatieveld te zien. Dit is
de cookiebanner. Meer informatie kunt u verkrijgen
door te klikken op de cookie-instellingen. Daar kunt
u keuzes maken en bepalen welke cookies wij op uw
apparaat opslaan. U kunt uw cookie-instellingen op
elk gewenst moment op de website wijzigen. U hebt
met name het recht om uw toestemming voor het
gebruik van marketing- en analytische cookies op
elk moment en zonder formele vereisten in te
trekken. Als u dat doet, zullen wij uw gegevens niet
langer voor deze doeleinden verwerken.

Storage period

5.

Some of the cookies we use are automatically
deleted from your device as so-called session
cookies after the end of the respective browser
session. In addition, we use so-called persistent
cookies, which remain on your device for a certain
period of time after the end of your browser
session. On your next visit, the country and
language you selected on your last visit to the Moss
Portal or in the Moss App, for example, are then
immediately recognized. Personal data is deleted in
any case when it is no longer needed for the
purposes of processing.

6.

Data processing in the European Union; exceptions

The processing of your data generally takes place
within the member states of the European Union

Bewaartermijn
Sommige van de door ons gebruikte cookies worden
na afloop van de desbetreffende browsersessie
automatisch van uw apparaat verwijderd. Dit zijn de
zogenaamde sessiecookies. Daarnaast maken wij
gebruik van zogenaamde persistente cookies, die na
afloop van uw browsersessie gedurende een
bepaalde periode op uw apparaat blijven staan. Bij
een volgend bezoek worden dan bijvoorbeeld het
land en de taal die u bij uw laatste bezoek aan het
Moss-portaal of in de Moss-app hebt geselecteerd,
onmiddellijk herkend. Persoonsgegevens worden in
ieder geval gewist wanneer ze niet langer nodig zijn
voor de doeleinden van de verwerking.

6.

Gegevensverwerking
uitzonderingen

in

de

Europese

Unie;

De verwerking van uw gegevens vindt over het
algemeen plaats binnen de lidstaten van de
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(EU) or the European Economic Area (EEA). This
applies both to first party cookies set by us and to
third party cookies permitted by us. Data transfer to
third countries (countries outside the EU or EEA)
only takes place if you have given us your consent.
In particular, some cookies may be set by thirdparty providers based in the US. In such cases, your
data may be transferred to a server in the US. By
consenting to such cookies, you also consent to the
transfer of your data to the US in accordance with
Article 49 (1) lit. (a) GDPR. Please note that US
recipients may not provide a data protection level
equivalent to the data protection level in the EU
(see ECJ, C-311/18, Schrems II). Among other things,
government authorities in the US have the right to
access your data without legal restrictions or
judicial reservations. EU citizens generally have no
effective legal remedies against such access.

Europese Unie (EU) of de Europese Economische
Ruimte (EER). Dit geldt zowel voor first-party
cookies die door ons zijn geplaatst als voor thirdparty cookies die door ons zijn toegestaan. De
doorgifte van gegevens naar derde landen (landen
buiten de EU of EER) geschiedt alleen indien u ons
uw toestemming hebt gegeven. Het is met name
mogelijk dat sommige cookies worden geplaatst
door externe leveranciers die in de VS zijn
gevestigd. In dat geval kunnen uw gegevens worden
doorgegeven aan een server in de VS. Door in te
stemmen met dergelijke cookies, stemt u ook in
met de doorgifte van uw gegevens naar de VS in
overeenstemming met artikel 49, lid 1 sub (a) AVG.
Opgemerkt zij dat de ontvangers in de VS wellicht
geen gegevensbeschermingsniveau bieden dat
gelijkwaardig
is
aan
het
gegevensbeschermingsniveau in de EU (zie HvJ EU,
C-311/18,
Schrems
II).
Zo
hebben
overheidsinstanties in de VS onder meer het recht
op toegang tot uw gegevens zonder wettelijke
beperkingen of rechterlijk voorbehoud. EU-burgers
beschikken over het algemeen niet over
doeltreffende rechtsmiddelen tegen een dergelijke
toegang.

If you have any questions about the use of cookies
in our company, please contact us at the contact
address given in section 1.

Als u vragen hebt over het gebruik van cookies in
ons bedrijf, neem dan contact met ons op via het
contactadres in artikel 1.

In case of discrepancies between the English and
the Dutch version of this cookie policy, the English
version shall prevail.

In geval van strijdigheid tussen de Engelse en de
Nederlandse versie van dit cookiebeleid is de
Engelse versie leidend.

Berlin, 24.11.2021

Berlijn, 24-11-2021
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