
 

Privacy Policy Co-Motion Consult 

Dit is het Privacybeleid van Co-Motion Consult, sinds 1 januari 2004 geregistreerd 
als een klein bedrijf (ZZP) in Driebergen, Nederland, met als KvK registratienummer 
34185647. 
 
Dit beleid is van toepassing op het verzamelen en verwerken van gegevens door 
medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en externe consultants van Co-Motion Consult. 
Bij het verzamelen en verwerken van uw gegevens voldoen we aan de algemene 
EU-gegevensbeschermingsverordening (AVG), wetten en voorschriften die worden 
gebruikt voor de implementatie van de AVG en andere privacywetten en -regelgeving 
die momenteel van toepassing zijn. 
 
Websites-ICT platforms 
We gebruiken de volgende digitale sites, platforms en applicaties: 

• Co-Motion Consult-website: www.co-motionconsult.nl 

• Briljante Onderneemster website: www.briljanteonderneemster.nl 

• Talentmails, via het ICT-platform van Autorespond 

• Briljante Onderneemster Digitale trainingsmodules via het ICT-platform van 
Learning Stone 

 
 
Onze website 
De website houdt de gegevens van algemene bezoekers bij met Google Analytics. 
Hiertoe kunnen het IP-adres van uw computer, de tijd van bezoek en de gegevens 
die door de browser worden verzonden door de bezoeker, worden geregistreerd en 
gebruikt voor statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. Het 
wordt ook gebruikt om de werking van de website te optimaliseren. Wij anonimiseren 
deze gegevens zoveel mogelijk. 
 
 
Onze doelgroepen 
In de gegevens verzameling en verwerking onderscheiden we drie hoofdgroepen: 
Opdrachtgevers, klanten en abonnees van de nieuwsbrief Talentmail en Briljante 
Onderneemster nieuwsbrief. Opdrachtgevers zijn de organisaties die de 
programma's die we aanbieden financieren. Klanten zijn de personen die 
daadwerkelijk van ons programma profiteren, dat wil zeggen personeelsleden / 
werknemers, ondernemers en leiders. 
 
Klanten 
We verzamelen en verwerken contactgegevens, zakelijke en persoonlijke informatie 
van de mensen die we trainen en begeleiden. 
 



In het geval van de ondernemers en leiders delen we deze informatie publiekelijk 
door profielen te publiceren op onze Briljante Onderneemster website. Het doel van 
het delen van deze informatie is het vergroten van het netwerk van ondernemers en 
leiders, om winst en voordeel te creëren voor hun bedrijven en organisaties. We 
laten altijd de profielen controleren door de betreffende persoon voordat we het 
profiel online plaatsen. We plaatsen profielen alleen online na toestemming van de 
betreffende persoon. 
 
We delen verhalen over onze klanten in de talentmails, online blogs en onze 
nieuwsbrief. We doen dit alleen in overeenstemming met en na toestemming van de 
persoon in kwestie.  
 
Een deel van de informatie wordt ook gedeeld met de klant, omdat we verplicht zijn 
om te rapporteren over het werk dat we doen en de bereikte resultaten. De informatie 
die we delen, kan gepubliceerd worden in de profielen, of het gaat om 
geaggregeerde en/of geanonimiseerde gegevens. 
 
Met uitzondering van het bovenstaande zal de informatie over onze klanten niet met 
derden worden gedeeld, tenzij de klanten hun uitdrukkelijke toestemming hebben 
gegeven. 
 
Opdrachtgevers 
De gegevens die we verzamelen en verwerken van onze opdrachtgevers worden 
uitsluitend gebruikt voor kantoor- en financiële administratiedoeleinden. Hun 
gegevens zullen niet worden gedeeld met derden. 
 
Mensen inhuren 
Indien nodig huren we mensen in op project basis. De gegevens die we verzamelen 
en verwerken van deze worden gebruikt voor kantoor- en financiële 
administratiedoeleinden. Hun gegevens zullen niet worden gedeeld met derden. 
 
Abonnees Talentmail en/of Briljante Onderneemster nieuwsbrief 
We verzamelen en verwerken de naam en het e-mailadres van de abonnees van 
Talentmail en Briljante Onderneemster nieuwsbrief, zoals zij deze aan ons hebben 
verstrekt. We slaan deze informatie op zolang ze zijn geabonneerd op onze 
Talentmail of Briljante Onderneemster nieuwsbrief. In elke Talentmail en Briljante 
Onderneemster nieuwsbrief is er een link voor directe afmelding. De database met 
abonnees wordt niet gedeeld met derden. Voor het verzenden van de Talentmail 
gebruiken we de Autorespond-applicatie. Voor het versturen van de Briljante 
Onderneemster nieuwsbrief gebruiken we Mailchimp. 
 
 
Recht van toegang en bijwerken van uw gegevens 
Als u wilt weten welke gegevens we van u in onze database hebben verzameld, als u 
uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen, of als u een klacht hebt over de manier 
waarop we uw gegevens verzamelen en verwerken, kunt u ons hiervan op de hoogte 
stellen door een e-mail te sturen naar 
yvette@co-motionconsult.nl. Hier zullen we binnen drie weken op reageren.  
 
Driebergen, Juni 2018 
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