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Welkom!
Bedankt dat je de website www.skyroots.nl bezoekt. Dank voor je interesse in SkyRoots en
haar dienstverlening. En mocht je al gebruik maken van de dienstverlening van SkyRoots,
dank voor het vertrouwen. Fijn dat je contact zoekt of hebt gezocht. In dit contact laat je
sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.
Informeren
Skyroots is verplicht je te informeren over de omgang met jouw persoonsgegevens. Wat
ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard. Dat staat verwoord in deze
privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk
te zijn.
Welke gegevens?
SkyRoots kan jouw persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten
van SkyRoots, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de
website aan SkyRoots verstrekt. De gegevens kunnen ook per mail, app, telefoon of post
verstrekt zijn. Daarnaast kunnen we jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden (zoals
bijvoorbeeld jouw werkgever) in het kader van onze dienstverlening.
SkyRoots kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum
• Geslacht
• Inhoud van communicatie
• (Intake-) vragenlijsten
• Drijfveren analyses van Profile Dynamics
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Waarom heeft SkyRoots deze gegevens nodig?
SkyRoots verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch, per mail of post contact met je
op te kunnen nemen als je dat hebt aangegeven.
SkyRoots gebruikt de persoonsgegevens om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren
(training, coaching & consultancy). De persoonsgegevens worden gebruikt om contact te
houden en je te informeren over relevante, aan de dienstverlening gerelateerde, zaken. De
dienstverlening is inclusief alle support buiten de sessies, trainingen & workshops om.
Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd, tenzij anders
overeengekomen. De persoonsgegevens worden gebruikt ter verbetering en het evalueren
van de dienstverlening, ter nakoming van wettelijke verplichtingen en facturering.
Delen met anderen?
SkyRoots verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van de dienstverlening en wanneer dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke
verplichting. Denk hierbij aan de belastingadviseur vanwege inzage in facturen met
adresgegevens, Profile Dynamics inzake het verkrijgen van een persoonlijk drijfveren profiel
of een collega trainer/coach die de dienstverlening van SkyRoots mede vormgeeft. Deze
derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de hiervoor genoemde
doeleinden.
Je gegevens worden niet verkocht aan derden.
Cookies, google analytics en nieuwsbrief
SkyRoots maakt op dit moment geen gebruik van cookies en google analytics.
Nieuwsbrieven worden ook niet verstuurd.
Links
Op de website van SkyRoots kunnen links naar andere websites staan. SkyRoots is niet
verantwoordelijk voor de inhoud of privacybescherming van deze sites. Lees altijd de privacy
verklaring van de betreffende website.
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Gegevens buiten de EER
Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese
Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein,
Noorwegen en IJsland.
Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen
wanneer gebruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld Google Analytics, Linkedin of Facebook.
Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig om de doelen te realiseren, waarvoor jouw persoonsgegevens worden
verzameld. Concreet: de persoonsgegevens van bestaande klanten, cliënten, relaties worden
niet langer bewaard dan drie jaar na afloop van de sessies, trainingen en workshops of het
laatste e-mail contact.
De persoonsgegevens van potentiële relaties worden niet langer bewaard dan twee jaar na
het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: als
ondernemer is SkyRoots verplicht de administratie, inclusief facturen met adresgegevens,
zeven jaar te bewaren.
Beveiligen
SkyRoots neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens serieus. Computers en telefoons
zijn beveiligd met wachtwoorden/codes. De website is beveiligd.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Neem contact op met SkyRoots en we maken het voor je in orde. Je ontvangt in ieder geval
uiterlijk binnen 2 weken een reactie.
Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit
Persoonsgegevens.
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Vragen, tips & feedback
Heb je vragen, tips of feedback? Neem dan graag contact op!
SkyRoots
Sybren Barten
Friezenburg 38
8702 AA Bolsward
+ 31-6-22898855
sybren@skyroots.nl
www.skyroots.nl
KvK: 58.68.64.87

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is opgemaakt op: 16 juni 2018.
SkyRoots kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website
gepubliceerd. Check graag af en toe of er aanpassingen zijn gemaakt.
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