Privacyverklaring
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In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring
hebben wij opgesteld om je te informeren over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Rootonde is een onderdeel van Bureau R2O
Gevestigd te Liempde en kantoorhoudende op Marshallweg 5, 5466 AH Veghel
Website: http://www.rootonde.nl
Telefoon: 0411633115
E-mailadres: info@Rootonde.nl
Functionaris Gegevensbescherming is Ton de Rooij

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rootonde verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, tot onze
relaties behoort of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en Achternaam
 Geslacht en Geboortedatum
 Adresgegevens
 Telefoonnummer en E-mailadres
 Bedrijfsgegevens
 Coach- en/of trainingsplan
 De aanvullend persoonlijke informatie die je ons verstrekt

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rootonde verwerkt jouw persoonsgegevens om:
- onze dienstverlening uit te kunnen voeren en administratie te kunnen voeren
- je daarvoor te kunnen bellen, app-en, sms-en of e-mailen
- je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
- je te informeren middels nieuwsbrieven en/of andere informatiemiddelen
Verder verwerken we je gegevens voor het afhandelen van de facturering. En Rootonde verwerkt
uiteraard ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (zoals gegevens die wij
nodig hebben voor onze belastingverplichtingen).

Ethische code
Ton is lid van NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) en werkt dus volgens de IEC
(Internationale Ethische Code).

Delen van persoonsgegevens met derden
Rootonde 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
verplichtingen.
Met (werk)relaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw
gegevens. Rootonde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
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Geautomatiseerde besluitvorming
Rootonde neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Rootonde) tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rootonde 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@rootonde.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken.
Rootonde gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken die inbreuk maken op je privacy. Wij
gebruiken alleen technieken om onze website technisch functioneel en up-to-date te houden.
Je kunt zelf de instelling voor cookies altijd uitzetten op je PC, tablet of smartphone.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rootonde bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld en het contact te onderhouden. In basis hanteren wij
daartoe een termijn van 7 jaar, tenzij wettelijke verplichtingen een ruimere termijn verlangen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@rootonde.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, of te laten corrigeren dan wel 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 Rootonde.
Daartoe kun je bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken
in een document naar jou te sturen. We reageren zo snel mogelijk, normaliter binnen 2 weken.
Om zeker te weten dat jij zelf de vragensteller bent kunnen we vragen naar je identiteitsbewijs.

Kan het nog beter?
Onze intentie is om jouw privacy zo optimaal mogelijk te borgen. Bemerk je dat er nog verbetering
daarin mogelijk is meldt het ons dan. Samen kunnen we er het beste voor zorgen.
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