Privacy verklaring Badho Consults
Dit is het privacy beleid van Badho Consults. Omdat wij jouw privacy belangrijk vinden, doen we er
alles aan om de persoonlijke informa?e die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.
Hieronder leggen we je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast
kun je in deze Privacy verklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van
jouw persoonsgegevens. Ik raad je aan deze Privacy verklaring aandach?g door te nemen.
Toepassing Privacy verklaring
1. Deze privacy verklaring is van toepassing op de diensten van Badho Consults. Door gebruik te
maken van deze website en/of onze diensten geef je aan ons privacy beleid te accepteren.
2. We verzamelen of gebruiken geen informa?e voor andere doeleinden dan die worden
beschreven in deze Privacy verklaring tenzij we van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming
hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of
anderszins een vraag aan ons stelt.
3. We geven je informa?e niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen
enkele wijze jouw informa?e met derden buiten de par?jen die in deze Privacy verklaring worden
beschreven.
Persoonsgegevens
1. Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten of een van onze producten aanschaO, vragen
we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te
kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers, of die van een
derde par?j. De aan ons verstrekte gegevens zullen we niet combineren met andere persoonlijke
gegevens waarover wij beschikken. Wij respecteren de vertrouwelijkheid van je gegevens. Op
onze websites worden de gegevens die je met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar
ons verstuurd.
2. Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreﬀende situa?e
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers/apparatuur en die van onze
internetprovider. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens
waarover wij beschikken.
3. Persoonsgegevens kunnen zijn: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (nodig om
onze diensten uit te kunnen voeren), adresgegevens, bedrijfsnaam, data van gevolgde
coachsessies of workshops (nodig voor inschrijving en factura?e), geboorteplaats,
geboortedatum. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor zover wij hier weVelijk toe
verplicht zijn, zoals ten behoeve van het voeren van onze administra?e en belas?ngaangiOes. De
gegevens van het boekhoudsysteem worden weVelijk verplicht gedurende 7 jaar bewaard.
4. Voor het voeren van (een deel van) onze administra?e maken we gebruik van soOware van JorV,
met wie we daarvoor een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.
Dossiervorming
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als jouw behandelend therapeut/coach, een
dossier aanleggen. Jouw dossier bevat het intakeformulier met de door jou verstrekte gegevens over
onder andere je gezondheidstoestand, eventuele aantekeningen onzerzijds over de sessies en
eventueel e-mailverkeer tussen jou en ons. De gegevens worden digitaal opgeslagen op eigen
beveiligde servers/apparatuur.
Verwijzing naar andere websites
Badho Consults is verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen waar wij
worden genoemd of waar op onze website naar wordt verwezen. We hebben geen controle over hoe

deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. We raden je aan de Privacy verklaring en
Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.
Geheimhouding
Vanwege het vertrouwelijke karakter van onze dienstverlening, worden er geen gegevens verstrekt
aan werkgevers, opdrachtgevers, of derden. Wanneer gevraagd wordt om rapportage, dan zal er
eerst contact worden opgenomen met de coachcliënt, over de vraag of en zo ja, welke gegevens
kunnen worden verstrekt.
Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren
van de opdracht, tenzij anders met de cliënt is afgesproken.
Cookies
De website www.badho-consults.nl maakt gebruik van Google Analy?cs-cookies. We hebben een
bewerkersovereenkomst afgesloten met Google en ervoor gekozen om een deel van het ip-adres te
maskeren. Ook is het delen van gegevens met derden uitgeschakeld. Ten sloVe maken we geen
gebruik van andere Google-diensten in combina?e met de Google Analy?cs-cookies.
Google reCAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google om gegevens te beschermen die verstuurd worden
via deze website. Die service controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo
te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automa?sch berichten sturen of commentaren
achterlaten. Hierbij worden het IP-adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om
Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en
verwerkt door Google. Namens de beziVer van deze website gebruikt Google deze gegevens om uw
gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat reCAPTCHA doorgeeO, wordt niet
samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s
regels voor gegevensbescherming van toepassing.
Meer informa?e over Google’s privacybeleid vindt u op hVps://www.google.com/intl/nl/policies/
privacy. Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op
de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.
Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op www.badho-consults.nl kunnen mogelijk ingesloten (embedded) inhoud bevaVen
(bijvoorbeeld video’s, a_eeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt
zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeO bezocht. Deze websites kunnen data
over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde par?jen insluiten en je interac?e met
deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interac?e met ingesloten inhoud als je een account
hebt en ingelogd bent op die website.
Gebruikersdata binnen badho-consults.nl
Van gebruikers met een gebruikersaccount zijn op www.badho-consults.nl (indien van toepassing),
bewaren we ook persoonlijke informa?e in hun gebruikersproﬁel. Alle gebruikers kunnen hun
persoonlijke informa?e bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan
niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informa?e ook bekijken en wijzigen.
Inzage, verwijderen en aanpassen van gegevens
1. Je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we vastleggen.
2. Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding
van een inzageverzoek en die je niet zelf in een account kan veranderen of verwijderen, kun je
een verzoek hiertoe doen bij Badho Consults.
3. Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om ons te verzoeken de verwerking van je
persoonsgegevens te beperken.
4. In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming
is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeO voor het verleden geen gevolgen,

maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Een verzoek kan
verstuurd worden naar info@badho-consults.nl. We zullen je verzoek zo snel mogelijk inwilligen
en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat we een dergelijk verzoek hebben ontvangen.
Indien we je verzoek afwijzen, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt
afgewezen.
5. Als je een gebruikersaccount hebt op badho-consults.nl of je hebt reac?es achter gelaten, kan je
verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle
data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van
je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met
administra?eve, weVelijke of beveiligingsdoeleinden.
Wijziging Privacy verklaring
Het kan soms nodig zijn om dit Privacy verklaring aan te passen indien er iets wijzigt in onze
dienstverlening en tegelijker?jd te blijven voldoen aan de Algemene Verordening
Persoonsbescherming. Het is daarom raadzaam om regelma?g deze privacy verklaring te raadplegen.
Waar kan je terecht met vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy verklaring en de wijze waarop Badho Consults je
gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@badho-consults.nl. Ook als je een klacht
hebt over de manier waarop Badho Consults jouw gegevens verwerkt.

