Privacy Statement
Over vertrouwelijkheid en uw persoonsgegevens

1. Inleiding.
Motion training hecht grote waarde aan vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens
van al haar relaties. Persoonlijke gegevens worden door Motion training dan ook zorgvuldig en met
respect voor ieders privacy behandeld.

1.1 Vertrouwelijkheid
Onder vertrouwelijkheid verstaan wij o.a. dat:
» Elk coach- of trainingstraject met 100% professionaliteit door ons wordt uitgevoerd.
» Alles wat binnen de coaching of training aan de orde komt wordt vertrouwelijk behandeld.
» Niets van de inhoud van de gesprekken of trainingen wordt met derden gedeeld.
» Eventuele vragen van opdrachtgevers kunnen worden beantwoord voor zover dit het proces
betreft. Dit gebeurt altijd ná overleg met, en met toestemming van, de coachee. Over de inhoud
van de gesprekken wordt niet gecommuniceerd.
» Motion training vraagt van elke coach met wie zij samenwerkt – en die onder haar naam een
training of coachee begeleidt – deze voorwaarden te onderschrijven en zich eraan te houden.
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1.2 Algemene Verordening Gegevensbescherming Motion training houdt zich bij de bescherming van
persoonsgegevens aan de eisen die de wet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) stelt.
Dat betekent onder andere dat:
» Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij in
dit Privacy Statement.
» Wij het recht respecteren om – op verzoek - inzage te geven in persoonsgegevens, deze te
corrigeren of te verwijderen. Neem daarvoor contact met ons op via info@motiontraining.nl

1.3 Gegevensverwerking Motion training is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In dit
Privacy Statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel. We
raden je daarom aan dit privacy Statement zorgvuldig te lezen.
2. Coaching en training
2.1 Overeenkomst Om een overeenkomst tot coaching of training te kunnen uitvoeren hebben wij
enkele persoonsgegevens nodig. Wij gebruiken alleen gegevens die door jou of, met jouw
toestemming, door je manager aan ons gegeven zijn. Deze gegevens bestaan uit:
» NAW Wanneer een bedrijf investeert in jouw coaching, hebben we meestal alleen je naam nodig.
» (Zakelijk) telefoonnummer
» (Zakelijk) emailadres Deze gegevens gebruiken wij voor administratieve doeleinden en ze worden
tot max. 7 jaar opgeslagen i.v.m. fiscale bewaarplicht.

2.2 Dossier Outstenders doet niet aan dossiervorming. Dat wil zeggen dat we niet structureel
gegevens over jou verzamelen en vastleggen. Eventuele gegevens die we van je gebruiken:
» Aantekeningen Onze coaches maken aantekeningen voor zichzelf die zij gedurende het traject
kunnen raadplegen.
» Verslaglegging Eventuele verslaglegging c.q. rapportage die je naar ons verstuurt per email
» Testen Eventuele uitkomsten van (persoonlijkheids)testjes die je per mail naar ons verstuurt.
» In sommige gevallen vragen wij of we een foto van je mogen maken. Deze gegevens worden niet
met derden gedeeld en dienen puur voor de professionele uitoefening van het vak. Na afloop van
het traject worden deze gegevens verwijderd, tenzij er bijv. vanwege een mogelijk vervolgtraject
aanleiding is om deze te bewaren. In dat geval worden aantekeningen max. 1 jaar na afloop van het
traject verwijderd.
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2.3 Coaches en trainers
Motion training heeft een overeenkomst met elke coach en trainer – die vanuit Motion training
werkt voor de uitvoering van een overeenkomst – waarin hij/zij verklaart zich te houden aan
vertrouwelijkheid en de regels van de relevante bepalingen in deze privacyverklaring.
3. e•stenders
Om de professionele invulling van haar diensten verder te optimaliseren maakt Motion training
online development programma’s onder de noemer e.stenders. Outstenders maakt daarvoor
gebruik van het platform Anewspring.nl. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Anewspring
gesloten die voldoet aan de AVG. Anewspring is ISO27001 gecertificeerd.

Voor de uitvoering van onze online programma’s is het nodig een licentie uit te geven, waarmee een
persoonlijk account wordt aangemaakt. De licentie is geldig tot een afgesproken datum (max. 1 jaar).
Als wij geen afspraken hebben gemaakt over verlenging van je licentie, vervalt deze op de
afgesproken datum. Jouw account – met jouw gegevens - wordt dan verwijderd. Voor de uitgave
van een licentie hebben wij onderstaande gegevens nodig:
» Naam
» (zakelijk)emailadres

4. Administratie
Voor de administratieve maken wij gebruik van de volgende gegevens:
» NAW
» (Zakelijk) telefoonnummer
» (Zakelijk) emailadres
Deze gegevens bewaren wij in een Excel bestand op een externe harde schijf. Gegevens die wij voor
administratieve doeleinden gebruiken worden max. 7 jaar bewaard i.v.m. fiscale bewaarplicht.
5. Contact(formulier)
Als je op enige wijze contact met ons zoekt, via een contactformulier op onze website per email of
telefoon, worden jouw gegevens bewaard zolang de aard en de inhoud van het contact dat van ons
vraagt. Daarna worden je gegevens verwijderd, of er ontstaat een overeenkomst, waardoor de
bepalingen in dit Privacy Statement van kracht worden.
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6. Publicatie Motion training publiceert de gegevens van haar relaties niet.

7. Beveiliging
Wij doen ons best om misbruik van je gegevens te voorkomen. We nemen alle maatregelen die de
wet van ons vraagt om toegang tot persoonsgegevens - en misbruik daarvan - te voorkomen.
8. Wijzigingen in het Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen of aanpassingen in ons Privacy Statement te
maken. Wij raden je daarom aan om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van
eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
9. Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Als je vragen hebt over ons privacy beleid of de manier waarop wij met je gegevens omgaan, neem
dan gerust contact met ons op. Ook met vragen omtrent inzage, wijzigingen of verwijderen van je
gegevens kun je altijd bij ons terecht. Raadpleeg daarvoor onze contactgegevens.
10. Contactgegevens Motion training
Erik Grul
Motetstraat 7
7323 LD Apeldoorn
06-54963068
info@motiontraining.nl
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