Privacyreglement Equisto

Definities
Equisto:

De Coaching Centrale B.V., handelend onder de naam Equisto,
KvK nummer 24332822, vertegenwoordigd door Mr. C.J. van de
Velde, directeur;

Klant:

degene die op grond van een met Equisto gesloten overeenkomst
coaching ontvangt van Equisto;

Medewerker:

degene die werkzaamheden verricht voor Equisto (dit kan een
medewerker in loondienst zijn of een door Equisto ingehuurde
derde);

Opdrachtgever:

degene die met Equisto een overeenkomst heeft gesloten ten
behoeve van coaching van een Klant.

Overeenkomst:

de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Equisto

Algemeen
Equisto houdt zich onder meer bezig met coaching. Ten behoeve van het uitvoeren van deze
dienstverlening, worden persoonsgegevens van klanten/opdrachtgevers verwerkt.
Vanzelfsprekend verwerkt Equisto persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in
overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat Equisto
persoonsgegevens slechts verwerkt voorzover dat noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van de
dienstverlening van Equisto en zich inspant om deze registratie van persoonsgegevens i.h.a. en de
dossiervorming i.h.b. in het algemeen zo minimaal mogelijk te houden.
Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
Equisto kan gegevens van klanten/opdrachtgevers verwerken in het kader van de uitoefening van de
aan de klant/opdrachtgever te verlenen diensten (waaronder coaching) en voor de administratieve
afhandeling en bewaking van de uitvoering van de te leveren diensten.
Equisto kan de gegevens tevens gebruiken om informatie te verschaffen, zoals het toezenden van
nieuwsbrieven. De betrokken klant/opdrachtgever heeft te allen tijde het recht zich te verzetten tegen
dergelijke informatieverstrekking en Equisto zal indien de klant/opdrachtgever daarom verzoekt,
toezending van de nieuwsbrief of soortgelijke informatie beëindigen. Hetzelfde geldt voor het geven
van referentials – uiteraard in overleg met de klant – en het gebruiken van geanonimiseerde gegevens
voor beschrijving van casuïstiek.
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Geheimhouding en bewaartermijn
Persoonsgegevens worden verwerkt voorzover dat noodzakelijk is voor een optimale uitoefening van
coachingtrajecten; de coaches en adviseurs die in het kader van een coachingtraject toegang hebben
tot persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverplichting om onnodige verspreiding van deze
gegevens tegen te gaan.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de hiervoor vermelde
doeleinden en Equisto spant zich in om dit te beperken tot uitsluitend de eisen van de zakelijke
wetgeving. De coach is bevoegd om dossier bij te houden ten behoeve van de coaching. Equisto spant
zich in om persoongegevens en dossiers zo snel mogelijk te verwijderen c.q. te vernietigen en is
daartoe gerechtigd c.q. is niet gehouden deze welke termijn dan ook te bewaren.
Positie van de Klant
Equisto is bevoegd, maar niet verplicht de Klant bij de start van de begeleiding een verklaring te laten
ondertekenen, waarin o.m. de toestemming om informatie op te vragen c.q. uit te wisselen, wordt
geregeld. Ook als die verklaring niet is getekend, wordt de Klant geacht te zijn gebonden aan dit
reglement.
Rangorde
De Overeenkomst en Algemene Voorwaarden van Equisto prevaleren boven dit Privacyreglement.

Citeertitel, inwerkingtreding, wijziging
Dit reglement wordt aangehaald als: Privacyreglement Equisto.
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 september 2006.
Equisto behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement.
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