MY-organization / Disclaimer / Privacy
Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze websites. Door het verkrijgen van
toegang tot deze website en alle hierin opgenomen materiaal en informatie, verklaart de gebruiker
kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te
stemmen en daaraan gebonden te zijn.
De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij of zij maakt op grond van de informatie op de
website alsmede voor het gebruik van de informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de
website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter informatievoorziening en kan zonder
voorafgaande toestemming of aankondiging te allen tijde gewijzigd worden. Onder informatie
verstaat MY-organization alle vormen van bewerkte of verwerkte informatie en de resultaten
daarvan.
Privacy Beleid
MY-organization bedankt je voor het vertrouwen dat je in ons stelt en wij beloven zorgvuldig met
je persoonlijke gegevens om te gaan. De informatie die je verstrekt aan MY-organization geven wij
niet aan derden door. Om je een goede service te kunnen bieden, hebben wij in sommige gevallen
gegevens van je nodig. Wanneer je jezelf inschrijft voor bijvoorbeeld downloads of een nieuwsbrief
van MY-organization of haar labels, dan slaan wij je bedrijfsnaam, je naam, je (e-mai)ladres en
eventuele interesses op. Ook deze gegevens geven wij niet door aan derden, maar gebruiken wij
uitsluitend voor diensten waar je om hebt gevraagd, bijvoorbeeld wanneer je hebt aangegeven dat
je nieuws per e-mail wilt ontvangen of voor het maximaal gebruik van de MY-etool of daaraan
gelinkte methoden van onderzoek en ontwikkeling.
Met cookies kunnen wij je persoonlijke voorkeuren bewaren en daarmee werkt de site beter. Je
kunt het gebruik van cookies instellen in je eigen browser en je kunt bestaande cookies
verwijderen van je computer. MY-organization gebruikt cookies om sommige onderdelen te
voorzien van effecten om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website. De EU
wetgeving verplicht ons om je te vragen of je akkoord gaat met het gebruik van dergelijke cookies
op deze site.
Ten behoeve van het invullen van de MY-etool worden slechts enkele gegevens vastgelegd. Deze
basis persoonsgegevens hebben ten doel om de uitslag te personaliseren.
De invuller geeft vooraf toestemming tot het gebruiken van de gegevens. Deze communicatie
loopt zo veel mogelijk via de coach.
Een en ander alleen indien de invuller deze gegevens verstrekt bij aanvang van het maken van de
MY-etool. De gegevens worden geautomatiseerd opgeslagen, op een daarvoor bestemde
beveiligde server. Tot deze server heeft uitsluitend de systeembeheerder van MY-organization
toegang.
Gedigitaliseerde gegevens worden in principe voor onbepaalde tijd opgeslagen. De persoonlijke
gegevens die worden verzameld, worden niet aan derden buiten MY-organization verstrekt, met
uitzondering van de aan de invuller gekoppelde coach. Dit gebeurt uitsluitend voor het juist
werken van het systeem van coaching. De invuller van MY-etool kan verzoeken om verbetering of

aanvulling, dan wel om verwijdering en vernietiging van op hem betrekking hebbende gegevens,
die onjuist zijn, in strijd met het privacy reglement opgenomen of niet terzake doende.
Intellectuele Eigendom
De inhoud van deze website met daarbij onder andere teksten, grafisch materiaal, handelsnamen
en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of andere vormen van
intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij ons of bij licentiegevers. De informatie op deze website mag
uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Het is aan de gebruiker conform de hiervoor
genoemde rechten ook wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te
verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming
van de houder(s) van het eigendomsrecht.
Gelinkte wesbites
MY-organization maakt de gebruiker erop attent, dat MY-organization informatie op websites
waarnaar onze website verwijst of door linkt, niet controleert, onderzoekt of analyseert. Wij
dragen geen verantwoordelijkheid en zijn ook niet aansprakelijk voor de informatie of inhoud van
deze internetwebsites die gelinkt zijn aan onze website of andere websites. Iedere link is
uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.
Wanneer je toegang krijgt tot andere aan deze website gelinkte internetwebsites en daarvan
gebruik maakt, dan gebeurt dat op eigen risico. Wij aanvaarden hierin geen enkele verplichting of
aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website
op ieder moment te wijzigen of te verwijderen.
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en
hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen
informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor
meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Geen aansprakelijkheid
MY-organization spant zich op diverse manieren in om nauwkeurige en actuele informatie op haar
website op te nemen. Wij kunnen alleen geen garantie geven dat beschikbare informatie zelf ook
volledig of juist is. Hoewel wij proberen om deze website permanent beschikbaar te stellen,
kunnen wij geen aansprakelijkheid op ons nemen voor de eventuele gevolgen van het niet
beschikbaar zijn van de websites voor een bepaalde duur. Wij voelen ons hierin vanzelfsprekend

verantwoordelijk, maar wij dragen hierin ongeacht de situatie geen enkele juridische
aansprakelijkheid, ook niet ten dele.
Wij wijzen de gebruiker er met nadruk op, dat sommige informatie afkomstig kan zijn van externe
bronnen. Dit doen wij om onze dienstverlening beter te laten aansluiten. Wij moeten hier
nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst,
onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond afwijzen. Deze afwijzing
betreft, zowel geheel als ten dele, nadrukkelijk alle directe, indirecte, incidentele gevolg-,
aanvullende en bijzondere schade met toegang tot onze website en het gebruik ervan. Deze
afwijzing is van kracht, ongeacht of wij of andere betrokken partijen zich bewust zijn of hadden
kunnen zijn van de mogelijkheid van het zich voordoen van een dergelijk schade.
Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze
website worden gepubliceerd.

