PRIVACYVERKLARING EN
GEBRUIKERSVOORWAARDEN
XOETSCAN.NL

De meest recente versie van onze privacyverklaring en de
gebruiksvoorwaarden kunnen worden gevonden via:
www.xoetscan.nl/privacystatement/nl
Alleen aan de meest recente versie kunnen rechten worden ontleend.

DOELSTELLING APPLICATIE EN INZAGE RESULTATEN
Doel XOET-scan
Het doel van de XOET-scan is om het motivationele en zelfregulatieve klimaat in kaart te
brengen tijdens trainingen, in onderwijssituaties of in het bedrijfsleven. Dit doet de XOET-scan
door trainers/docenten/managers/coaches/(sport)psychologen te vragen naar zijn/haar
coachingstijl op zes psychologische kenmerken (autonomie, competentie, relatie, reflectie
doelen stellen en feedback) en naar wat hij/zij denkt dat de voorkeur is in coachingstijl van
sporters/leerlingen/studenten/medewerkers/coachees. Ook aan sporters/leerlingen/studenten/
medewerkers/coachees wordt gevraagd hoe zij de coachstijl ervaren op dezelfde zes
psychologische kenmerken en hoe zij graag gecoacht zouden willen worden.
Werkwijze
De XOET-scan doet dit door gebruik te maken van psychologische stellingen die
wetenschappelijk zijn getoetst. De resultaten van de trainer/docent/manager/coach/
(sport)psycholoog worden naast die van sporters/leerlingen/studenten/medewerkers/coachees
gelegd middels een gap-analyse.
Waarde XOET-scan en inzage resultaten
De waarde van de XOET-scan zit in deze vergelijking. Het is ook mogelijk om de vragen voor te
leggen aan de groepen afzonderlijk zonder gap-analyse. Vanuit verschillende ethische
beroepscodes is het verplicht om eerst de eigen resultaten in te kunnen zien om vervolgens
akkoord te geven op delen van resultaten. Voor trainers/docenten/managers/
coaches/(sport)psychologen is dit ingebouwd in de procedure van de XOET-scan. De
begeleider bij het traject spreekt vooraf met de respondent een passende methode af. Voor
sporters/leerlingen/studenten/medewerkers/coachees is dit ingeregeld in de applicatie.
Respondenten kunnen altijd hun eigen resultaten inzien. Daarnaast kan de begeleider en
kunnen de verwerkers resultaten inzien. Dit is noodzakelijk voor de begeleiding of voor de
werking van de applicatie. Alleen wanneer er nadrukkelijk toestemming wordt gegeven door
respondenten worden resultaten gedeeld met trainers/docenten/managers/coaches/
(sport)psychologen of sporters/leerlingen/studenten/medewerkers/coachees.
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Als je akkoord gaat met deelname aan de XOET-scan (hierna ‘XOET’, 'ons' of 'wij') via
xoetscan.nl of onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website of telefonisch
contact met ons opneemt, of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij
persoonsgegevens van jou.
XOET is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens zoals
beschreven in deze Privacyverklaring. Dit kan (onder meer) gaan om gegevens die jij
bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader
van deze verwerkingen waarborgt en respecteert XOET jouw privacy, onder andere door
naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder meer in dat
jouw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden
waarvoor ze zijn verkregen, en jij bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw
persoonsgegevens.
Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze Privacyverklaring staan.
1. Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging
2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking
3. Verstrekking aan derden
4. Jouw rechten
5. Websites van derden
6. Vragen
7. Wijzigingen Privacyverklaring (zie: www.xoetscan.nl/privacystatement/nl)
1. Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging
XOET verwerkt een of meerdere van de onderstaande categorieën persoonsgegevens voor de
verwerkingen die zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
Deze persoonsgegevens ontvangen wij van jou of via jouw trainer, coach, (sport)psycholoog,
manager, leidinggevende, docent, directeur, organisatie waar je werkzaam bent, sportclub,
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trainingsgroep, afdelingsverantwoordelijke of onderwijsinstelling die heeft/hebben besloten om
de XOET-scan in te zetten om de samenwerking via de scan te bevorderen:
• naam;
• sportclub/onderwijsinstelling/bedrijf;
• e-mailadres(sen);
voorkeursinstellingen weergave persoonsgegevens (in applicaties).
2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking
Op basis van verschillende wettelijke grondslagen, verwerken wij jouw persoonsgegevens voor
de volgende doeleinden. Om de overeenkomst met jou (zoals het weergeven van jouw
resultaten) uit te voeren, gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor (met name) de doeleinden
zoals hieronder genoemd. Achter elk doeleinde staat hoe lang wij deze persoonsgegevens
bewaren.
Doeleinde

Hoe lang bewaren

Weergave van het resultaat op de XOET-scan Tot zes maanden na einde van de
voor trainer/coach/docent/manager
overeenkomst
Weergave van het resultaat op de XOET-scan Tot zes maanden na einde van de
voor sporter(s)/
overeenkomst
leerling(en)/student(en)/medewerker(s)
Gebruik van gegevens voor
wetenschappelijke doeleinden (alleen
wanneer hier actief toestemming voor is
gegeven en geanonimiseerd)

Conform de daarvoor geldende richtlijnen
wetenschappelijk onderzoek. De
bewaartermijn van ruwe onderzoeksgegevens
is minimaal 10 jaar.

3. Verstrekking aan derden
Voor de verwerkingen van data voor wetenschappelijke doeleinden, kunnen wij jouw gegevens
verkregen met de XOET-scan op aanvraag delen met (andere) wetenschapsbeoefenaren, tenzij
wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
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Daarnaast maken we voor het verwerken van jouw persoonsgegevens gebruik van ITleverancier MarketResponse die inzage heeft in jouw gegevens. Dit geldt ook voor XOET als
beheerder van de applicatie. Afhankelijk van het type project dat jij of jouw organisatie is
aangegaan, kan het zijn dat een derde persoon (vanuit jouw) organisatie bijvoorbeeld een
(sport)psycholoog, manager of (technisch) directeur inzage heeft. Indien dit het geval is ben je
daarvan zelf vooraf op de hoogte (gesteld).
Het doel van de XOET-scan is om het verschil tussen trainer/docent/manager/coach (hoofd) en
sporters/leerlingen/studenten/medewerkers/coachees (groep) in kaart te brengen. Het delen van
resultaten is dus een pré. Omdat deelname aan de XOET-scan altijd vrijwillig is en verloopt via
het hoofd, worden resultaten van het hoofd altijd gedeeld met de groep. Het hoofd geeft hier
voorafgaand aan invullen expliciet toestemming voor in de vragenlijst. De groep neemt vrijwillig
deel, maar krijgt de mogelijkheid om eerst het eigen resultaat in te zien waarna toestemming tot
delen van resultaten kan worden gegeven. De resultaten van de groep worden altijd anoniem
opgenomen in het groepsgemiddelde.
4. Jouw rechten
Met betrekking tot (het gebruik van) jouw gegevens kun je de onderstaande rechten uitoefenen
door een brief te sturen naar XOET, Bergsche Maasdijk 3, 5138 LA Bern (Gld) of een e-mail te
sturen naar scan@xoet.nl:
• recht op toegang tot de persoonsgegevens die XOET van jou verwerkt;
• recht om jouw persoonsgegevens te laten aanpassen, onder andere indien deze niet meer
accuraat zijn;
• recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen, onder andere nadat de toepasselijke
bewaartermijn is verlopen;
• recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen voor het gebruik van
wetenschappelijke doeleinden;
• recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
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•
•

recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens; en
recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken (indien toestemming de grondslag is
voor de verwerking). Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dat
wil zeggen dat toestemming niet meer geldt vanaf het moment van intrekken.

XOET reageert doorgaans binnen één maand op jouw verzoek, tenzij dit niet mogelijk is
vanwege de complexiteit van jouw verzoek of het aantal verzoeken dat is ingediend. In een
dergelijk uitzonderlijk geval lichten wij jou daar uiterlijk binnen één maand over in en verlengen
wij onze reactietermijn met maximaal twee maanden.
5. Websites van derden
Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via
links kunnen worden bezocht. XOET aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor
websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.
6. Vragen
Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens
verwerken, kun je contact opnemen met XOET, een brief sturen naar XOET, Bergsche Maasdijk
3, 5138 LA Bern (Gld) of een e-mail sturen naar scan@xoet.nl.
7. Wijzigingen Privacyverklaring
XOET behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het
verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze
wijzigingen op de hoogte bent.
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Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker (hierna te noemen:
"gebruiker" of "u") de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u deze
gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u de website te verlaten.
1. Auteursrecht
Deze website is een website van XOET in samenwerking met MarketResponse Nederland.
Deze website en het ontwerp, de tekst en alle ‘content’, logo's en afbeeldingen, alsmede de
selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht © van XOET, waarbij het mogelijk is
dat in deze website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden.
2. Beperking van licentie; condities
Aan u wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van enig op deze website
voorkomende materiaal, op voorwaarde dat deze informatie op een enkele PC (met PC wordt
natuurlijk ook laptop en/of andere elektronische dragers bedoeld) wordt opgeslagen, op
voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor
persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is, en op voorwaarde dat alle
auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven.
Het is ten strengste verboden materiaal van deze website voor enige andere Internetsite te
gebruiken. Deze beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat u instemt met en u houdt
aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op deze
website dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder
vermeld), aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van XOET is ten strengste verboden, en houdt een schending in van het
eigendomsrecht van XOET.
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3. Uitsluitingen
Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet,
aangeboden. XOET garandeert niet dat de informatie die via deze website toegankelijk is,
volledig of up-to-date is, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch
niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze website stemt
in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.
4. Beperking van aansprakelijkheid
Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch XOET, noch enige van
haar respectieve directeuren, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers
verantwoordelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het
(onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in diensten die via deze website
worden aangeboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend
schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van
derden, zelfs indien XOET op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of
schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren.
Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende
wetgeving in enige rechtsmacht, zal de gehele aansprakelijkheid van XOET het geheel van de
schade en claims (voortvloeiende uit een contract, of uit een onrechtmatige daad, met inbegrip
van doch niet beperkt tot nalatigheid) in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat u (mogelijk)
hebt betaald voor het gebruik van deze website.
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5. Schadeloosstelling
Hierbij stemt u er mee in XOET schadeloos te stellen en te verdedigen bij iedere vorm van
wettelijke aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, kosten, inclusief vergoedingen voor
advocaten die voortkomen uit: uw gebruik van de site, wat u ook verstuurt middels e-mail,
upload, post of een andere vorm van communicatie via de site, of uw schending of
vermoedelijke schending van deze Gebruiksvoorwaarden.
6. Kinderen jonger dan 16 jaar
Als u jonger bent dan 16 jaar, moet u toestemming vragen van ouder of voogd voordat u:
• de website e-mailt of ons verzoekt u informatie te sturen;
• gegevens naar ons stuurt, waaronder ook het uploaden van logo’s, foto’s, video’s en teksten.
Door steeds deze site te raadplegen en gebruik te maken van onze diensten, bevestigt u
de toestemming van ouders of voogd te hebben.
7. Link op deze site
Op deze website bevinden zich links naar ander sites op het World Wide Web. Dit is louter voor
uw gemak, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, of voor sites die een link
naar onze website hebben. Wij ontkennen iedere verantwoordelijkheid voor de feitelijke
juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van andere sites dan de onze.
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8. Wijzigen van gebruiksvoorwaarden
XOET behoudt zich het recht voor iets weg te halen uit, toe te voegen aan of te wijzigen in de
gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig. Wanneer u
de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met eventuele veranderingen. Het is uw
verantwoordelijkheid om iedere keer dat u de website bezoekt, de gebruiksvoorwaarden te
raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. XOET behoudt zich te allen
tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van de website te wijzigen, iets toe te
voegen, iets stop te zetten op deze website, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.
9. Toepasselijk recht
Degenen die deze website raadplegen doen dat uit eigen beweging en worden geacht de lokale
wet en regelgeving te kennen. De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan
het Nederlands recht. Iedere eventuele onenigheid wordt behandeld door de Gelderse
rechtbank (mogelijk in hoger beroep). Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de
wet en regelgeving van dit rechtsgebied en ziet u af van enig bezwaar tegen dit rechtsgebied of
deze rechtbank.
10. Overige bepalingen
Mocht een officiële rechtbank een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, zal
deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen.
Deze voorwaarden vertegenwoordigen de gehele verstandhouding tussen de betrokken partijen
en staan boven alle andere hiervoor gemaakte verbale of schriftelijke verklaringen, begrippen of
overeenkomsten.
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