Algemene voorwaarden
ROOD coaching

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: ROOD coaching die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen
van begeleiding, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte
werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet
op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

Coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings- of coachtraject, dat laatste als hij/zij niet zelf de opdrachtgever is.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten
aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de
opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
3.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door
opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 3. Offerte
1.
De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen
worden bevestigd.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.
Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1.
Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een
resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van
zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.
Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de International Coach Federation (ICF) naar beste inzicht en vermogen
naleven.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
3.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar
behoorde te zijn;
Artikel 5. Contractduur en opzegging
1.
Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt
deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is,
dienen partijen een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen.
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
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2.
3.
4.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering
daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de
opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de
overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid
1.
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of
uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.
Artikel 8. Intellectuele eigendom
1.
De opdrachtgever is en blijft houder respectievelijk eigenaar van de auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten

2.

van intellectuele eigendom van de op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten. De
opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de
opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet
wijzigen of verwijderen.

Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling
1.
Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of
opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn,
zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd
alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder
dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
3.
Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk
aan de wettelijke rente.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en
de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten,
in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur
6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan
opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
Artikel 10. Incassokosten
In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte
bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een
bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en
wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na
het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van
aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.

Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van
de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15%
van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten
factuur.
Artikel 11. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar
verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de
aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt
toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit
hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat
opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
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Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan
ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1.
Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een begeleidings- of coachtraject te annuleren of deelname van een
opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de
opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een
cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren.
3.
Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de begeleiding kosteloos geschieden. Bij niet
annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het begeleidings- of coachtraject te voldoen.
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de begeleiding is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het
verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van het begeleidings- of coachtraject
de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige
terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
6. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q.
verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag dat is
afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het
geplande gesprek verschijnt, wordt 100% in rekening gebracht.
7.
Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op
gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te
beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel
geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
Artikel 13. Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische
bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken
voor haar eigen activiteiten.
Artikel 14. Geschillenbeslechting
1.
Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de
competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen
opdrachtnemer gevestigd is.
Zwolle, maart 2018
ROOD coaching
Eigenaar: Riëtte Petter
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Code of ethics
International Coach Federation (ICF)

Preamble
ICF is committed to maintaining and promoting excellence in coaching. Therefore, ICF expects all members and credentialed coaches
(coaches, coach mentors, coaching supervisors, coach trainers or students), to adhere to the elements and principles of ethical conduct:
to be competent and integrate ICF Core Competencies effectively in their work.
In line with the ICF core values and ICF definition of coaching, the Code of Ethics is designed to provide appropriate guidelines,
accountability and enforceable standards of conduct for all ICF Members and ICF Credential-holders, who commit to abiding by the
following ICF Code of Ethics:
Part One: Definitions







Coaching: Coaching is partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their
personal and professional potential.
ICF Coach: An ICF coach agrees to practice the ICF Core Competencies and pledges accountability to the ICF Code of Ethics.
Professional Coaching Relationship: A professional coaching relationship exists when coaching includes an agreement (including
contracts) that defines the responsibilities of each party.
Roles in the Coaching Relationship: In order to clarify roles in the coaching relationship it is often necessary to distinguish between
the client and the sponsor. In most cases, the client and sponsor are the same person and are therefore jointly referred to as the
client. For purposes of identification, however, the ICF defines these roles as follows:
Client: The “Client/Coachee is the person(s) being coached.
Sponsor: The “sponsor” is the entity (including its representatives) paying for and/or arranging for coaching services to be provided.
In all cases, coaching engagement agreements should clearly establish the rights, roles and responsibilities for both the client and
sponsor if the client and sponsor are different people.
Student: The “student” is someone enrolled in a coach training program or working with a coaching supervisor or coach mentor in
order to learn the coaching process or enhance and develop their coaching skills.
Conflict of Interest: A situation in which a coach has a private or personal interest sufficient to appear to influence the objective of
his or her official duties as a coach and a professional.

Part Two: The ICF Standards of Ethical Conduct
Section 1: Professional Conduct at Large:
As a coach, I:
1.
Conduct myself in accordance with the ICF Code of Ethics in all interactions, including coach training, coach mentoring and coach
supervisory activities.
2. Commit to take the appropriate action with the coach, trainer, or coach mentor and/or will contact ICF to address any ethics
violation or possible breach as soon as I become aware, whether it involves me or others.
3.
Communicate and create awareness in others, including organizations, employees, sponsors, coaches and others, who might need
to be informed of the responsibilities established by this Code.
4. Refrain from unlawful discrimination in occupational activities, including age, race, gender orientation, ethnicity, sexual orientation,
religion, national origin or disability.
5. Make verbal and written statements that are true and accurate about what I offer as a coach, the coaching profession or ICF.
6. Accurately identify my coaching qualifications, expertise, experience, training, certifications and ICF Credentials.
7.
Recognize and honor the efforts and contributions of others and only claim ownership of my own material. I understand that
violating this standard may leave me subject to legal remedy by a third party.
8. Strive at all times to recognize my personal issues that may impair, conflict with or interfere with my coaching performance or my
professional coaching relationships. I will promptly seek the relevant professional assistance and determine the action to be taken,
including whether it is appropriate to suspend or terminate my coaching relationship(s) whenever the facts and circumstances
necessitate.
9. Recognize that the Code of Ethics applies to my relationship with coaching clients, coachees, students, mentees and supervisees.
10. Conduct and report research with competence, honesty and within recognized scientific standards and applicable subject
guidelines. My research will be carried out with the necessary consent and approval of those involved, and with an approach that
will protect participants from any potential harm. All research efforts will be performed in a manner that complies with all the
applicable laws of the country in which the research is conducted.
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11.
12.

Maintain, store and dispose of any records, including electronic files and communications, created during my coaching
engagements in a manner that promotes confidentiality, security and privacy and complies with any applicable laws and
agreements.
Use ICF Member contact information (email addresses, telephone numbers, and so on) only in the manner and to the extent
authorized by the ICF.

Section 2: Conflicts of Interest
As a coach, I:
13. Seek to be conscious of any conflict or potential conflict of interest, openly disclose any such conflict and offer to remove myself
when a conflict arises.
14. Clarify roles for internal coaches, set boundaries and review with stakeholders conflicts of interest that may emerge between
coaching and other role functions.
15. Disclose to my client and the sponsor(s) all anticipated compensation from third parties that I may receive for referrals of clients or
pay to receive clients.
16. Honor an equitable coach/client relationship, regardless of the form of compensation.
Section 3: Professional Conduct with Clients
As a coach, I:
17. Ethically speak what I know to be true to clients, prospective clients or sponsors about the potential value of the coaching process or
of me as a coach.
18. Carefully explain and strive to ensure that, prior to or at the initial meeting, my coaching client and sponsor(s) understand the
nature of coaching, the nature and limits of confidentiality, financial arrangements, and any other terms of the coaching
agreement.
19. Have a clear coaching service agreement with my clients and sponsor(s) before beginning the coaching relationship and honor this
agreement. The agreement shall include the roles, responsibilities and rights of all parties involved.
20. Hold responsibility for being aware of and setting clear, appropriate and culturally sensitive boundaries that govern interactions,
physical or otherwise, I may have with my clients or sponsor(s).
21. Avoid any sexual or romantic relationship with current clients or sponsor(s) or students, mentees or supervisees. Further, I will be
alert to the possibility of any potential sexual intimacy among the parties including my support staff and/or assistants and will take
the appropriate action to address the issue or cancel the engagement in order to provide a safe environment overall.
22. Respect the client’s right to terminate the coaching relationship at any point during the process, subject to the provisions of the
agreement. I shall remain alert to indications that there is a shift in the value received from the coaching relationship.
23. Encourage the client or sponsor to make a change if I believe the client or sponsor would be better served by another coach or by
another resource and suggest my client seek the services of other professionals when deemed necessary or appropriate.
Section 4: Confidentiality/Privacy
As a coach, I:
24. Maintain the strictest levels of confidentiality with all client and sponsor information unless release is required by law.
25. Have a clear agreement about how coaching information will be exchanged among coach, client and sponsor.
26. Have a clear agreement when acting as a coach, coach mentor, coaching supervisor or trainer, with both client and sponsor,
student, mentee, or supervisee about the conditions under which confidentiality may not be maintained (e.g., illegal activity,
pursuant to valid court order or subpoena; imminent or likely risk of danger to self or to others; etc) and make sure both client and
sponsor, student, mentee, or supervisee voluntarily and knowingly agree in writing to that limit of confidentiality. Where I
reasonably believe that because one of the above circumstances is applicable, I may need to inform appropriate authorities.
27. Require all those who work with me in support of my clients to adhere to the ICF Code of Ethics, Number 26, Section 4,
Confidentiality and Privacy Standards, and any other sections of the Code of Ethics that might be applicable.
Section 5: Continuing Development
As a coach, I:
28. Commit to the need for continued and ongoing development of my professional skills.
Part Three: The ICF Pledge of Ethics:
As an ICF coach, I acknowledge and agree to honor my ethical and legal obligations to my coaching clients and sponsors, colleagues, and
to the public at large. I pledge to comply with the ICF Code of Ethics and to practice these standards with those whom I coach, teach,
mentor or supervise. If I breach this Pledge of Ethics or any part of the ICF Code of Ethics, I agree that the ICF in its sole discretion may
hold me accountable for so doing. I further agree that my accountability to the ICF for any breach may include sanctions, such as loss of
my ICF Membership and/or my ICF Credentials.
Adopted by the ICF Global Board of Directors June 2015.

Algemene voorwaarden / ICF Code of Ethics / Privacyverklaring
ROOD coaching, www.roodcoaching.nl

juni 2018

Privacyverklaring

ROOD coaching, gevestigd aan Klooienberglaan 112 8031 GM Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
www.roodcoaching.nl Klooienberglaan 112 8031 GM Zwolle +31 6 10918749.
Riëtte Petter is de Functionaris Gegevensbescherming van ROOD coaching. Zij is te bereiken via info@roodcoaching.nl.
Persoonsgegevens die wij verwerken
ROOD coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons
verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:








Voor- en achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie
en telefonisch
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
ROOD coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:


Gezondheid, voor zover dit ter sprake komt en relevant is tijdens een coachtraject.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ROOD coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:






Het uitvoeren van de coachovereenkomst
Het bijhouden van een coachlog voor het actueel houden van de ICF-certificering. De log bevat naam, emailadres, en gecoacht
aantal uren.
Het afhandelen van jouw betaling
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
ROOD coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor
onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
ROOD coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ROOD coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden
verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
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Persoonsgegevens, verstrekt t.b.v. coachtraject: zolang het coachtraject duurt en 7 jaar daarna – t.b.v. administratie en wettelijke
bewaartermijn fiscus

Delen van persoonsgegevens met derden
ROOD coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw
gegevens. ROOD coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij delen gegevens met de volgende partijen:

Financiële administratie, door Administratiekantoor NonStop

Beheer website, door InXpact
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ROOD coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
ROOD coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@roodcoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw
verzoek . ROOD coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt 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-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ROOD coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@roodcoaching.nl.
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