
																																					 	
	
	
 
Coach to Coach, geeft individuele coaching, teamcoaching en intervisie om mensen en 
organisaties te begeleiden in hun, door hen gewenste, ontwikkeling. 
 
 
Uw gegevens en uw privacy 
Wat de privacywet betreft, beschikken wij over: 

• Uw voor- en achternaam 
• Uw mailadres 
• Uw adres 
• Uw telefoon nummer 

Deze gegevens worden bijgehouden in een databestand. 
 
Wij verklaren, dat wij deze gegevens NOOIT aan derden ter beschikking zullen stellen 
en/of verkopen. Ze worden gebruikt voor onze dienstverlening en zijn alleen voor ons 
toegankelijk. Dit geldt ook voor relevant mailverkeer. 
 
De werkelijk persoonlijke gegevens ten behoeve van het coachtraject worden, off-line, 
per traject bewaard en na ca een jaar na afloop van het traject vernietigd. Zonder uw 
toestemming zullen wij daar nooit over praten met derden. 
 
Cookies 
De cookies die gebruikt worden, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de 
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies 
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast 
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser 
verwijderen. 
 
Bezoekersgegevens 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest 
geraadpleegde pagina’s. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics. De 
website is zo ingesteld dat de IP-adres gegevens door Google geanonimiseerd worden. 
Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via de website verkregen informatie 
te gebruiken voor andere Google-diensten. De gegevens over het bezoek aan de 
website worden na 14 maanden verwijderd. 
De website is beveiligd met een SSL-verbinding. Als u contact opneemt met ons, 
worden uw gegevens via deze beveiligde verbinding verstuurd. De inhoud van een 
bericht, via de website verstuurd, kan echter niet als vertrouwelijk worden aangemerkt 
en verzending hiervan geschiedt op eigen risico. 
 
 
Wij werken volgens de ethische gedragscode van de NOBCO 


