metMETTE, geeft individuele coaching, teamcoaching en training/workshops om
mensen en organisaties te begeleiden in hun, door hen gewenste, ontwikkeling.

Uw gegevens en uw privacy
Wat de privacywet betreft, beschikken wij over:
• Uw voor- en achternaam
• Uw mailadres
• Uw adres
• Uw telefoon nummer
Deze gegevens worden bijgehouden in een databestand.
Wij verklaren, dat wij deze gegevens NOOIT aan derden ter beschikking zullen stellen
en/of verkopen. Ze worden gebruikt voor onze dienstverlening en zijn alleen voor ons
toegankelijk. Dit geldt ook voor relevant mailverkeer.
De werkelijk persoonlijke gegevens ten behoeve van het coachtraject worden, off-line,
per traject bewaard en na ca een jaar na afloop van het traject vernietigd. Zonder uw
toestemming zullen wij daar nooit over praten met derden.
Cookies
De cookies die gebruikt worden, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser
verwijderen.
Bezoekersgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest
geraadpleegde pagina’s. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics. De
website is zo ingesteld dat de IP-adres gegevens door Google geanonimiseerd worden.
Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via de website verkregen informatie
te gebruiken voor andere Google-diensten. De gegevens over het bezoek aan de website
worden na 14 maanden verwijderd.
De website is beveiligd met een SSL-verbinding. Als u contact opneemt met ons, worden
uw gegevens via deze beveiligde verbinding verstuurd. De inhoud van een bericht, via de
website verstuurd, kan echter niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending
hiervan geschiedt op eigen risico.

Wij werken volgens de ethische gedragscode van de NOBCO

metMETTE, provides individual coaching, team coaching and training/workshops to
guide people and organizations in their desired development.

Your data and your privacy
With regard to the privacy law, we have:
• Your first and last name
• Your e-mail address
• Your address
• Your phone number
This data is kept in a data file.
We declare that we will NEVER make this information available to third parties and/or
sell it. They are used for our services and are only accessible to us.
This also applies to relevant mail traffic.
The actual personal data for the coaching process are stored off-line, per process and
are deleted after approximately one year after the process ends. We will never discuss
this with third parties without your permission.
Cookies
The cookies that are used are necessary for the technical operation of the website and
your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example,
remember your preferences. You can opt out of cookies by setting your internet browser
so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information that
was previously saved via the setting of your browser.
Visitor information
General visit data is kept on the website, such as the most consulted pages. Google
Analytics is used for this. The website is set up in such a way that the IP address data is
anonymized by Google. We have not authorized Google to use information obtained
through the website for other Google services. The data about the visit to the website
will be deleted after 14 months.
The website is secured with an SSL connection. If you contact us, your data will be sent
via this secure connection. However, the content of a message sent via the website
cannot be considered confidential and the sending thereof is at your own risk.

We work according to the ethical code of conduct of the NOBCO

