Privacybeleid
Wij bij Relational Frame Training Ltd respecteren uw recht op privacy en voldoen aan onze verplichtingen uit
hoofde van de Data Protection Acts van 1988 en 2003 (Ierland). Door het bezoeken van deze site en het
aanmelden als klant, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Privacy Statement.
Wij bewaren in ons bestand zowel niet-persoonlijke gegevens (voor alle bezoekers van de site, met inbegrip van
niet-klanten) en persoonlijke gegevens (voor klanten van de producten die worden aangeboden op deze site).
Niet-persoonlijke gegevens bestaand uit statistische en andere informatie van de gebruiker bij het gebruik van de
site worden verzameld. Ook wordt dit gedaan bij toevallige bezoekers van de site (dat wil zeggen, welke pagina's
ze hebben bekeken op onze site), en de soorten browsers gebruikt door bezoekers van de site. Deze nietpersoonlijke gegevens kunnen niet worden gebruikt om te identificeren of contact met u en zal onder strikte
voorwaarden van geheimhouding worden opgeslagen, als per Data Protection Act van Ierland.
Persoonlijke gegevens worden verzameld van klanten wanneer ze zich aanmelden om een van onze producten te
kopen. Dit is essentieel, omdat we zowel contactgegevens en betaalgegevens van klanten nodig hebben. Maar we
gebruiken ook basisinformatie over de leerbehoeften van onze klanten, zodat we onze producten aan de behoefte
van de klant kunnen aanpassen. Zo bewaren we de volgende gegevens op de site van onze klanten: naam, adres,
e-mailadres, de gebruiker IP-adressen in omstandigheden waar ze niet zijn gewist, geknipt of geanonimiseerd,
telefoonnummer, facturatie en credit card informatie. Optioneel worden klanten gevraagd om informatie te
verstrekken over leerproblemen, hun IQ en familiegeschiedenissen van leren of gerelateerde problemen. Al deze
informatie is nodig om de meest effectieve educatieve diensten aan te kunnen bieden. We bewaren ook
informatie over de prestaties en verbeteringen in de cognitieve vermogen als gevolg van het gebruik van onze
online producten van klanten. Deze informatie kan worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, maar op geen
enkel moment zullen de gegevens worden geïdentificeerd als behorend tot een bepaalde persoon en alle
gegevens zullen volledig worden geanonimiseerd in lijn met de ACT en de beroepsethiek code van de
Psychological Society of Ireland Bescherming Persoonsgegevens.
Alle gegevens worden op beveiligde servers bewaard. De aard van het internet is zodanig dat we de veiligheid
van informatie die u ons stuurt via het internet niet kunnen garanderen of waarborgen. Geen enkele
gegevensoverdracht via het internet is 100% veilig. Echter, wij zullen alle redelijke maatregelen nemen (met
inbegrip van passende technische en organisatorische maatregelen) om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
U kunt ons op de hoogte van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, en in overeenstemming met
onze verplichtingen uit hoofde van de Data Protection Acts van 1988 en 2003 zullen wij uw persoonlijke
gegevens dienovereenkomstig bijwerken. Om erachter te komen welke persoonlijke gegevens wij over u
bewaren of welke persoonlijke gegevens bijgewerkt, gewijzigd of verwijderd worden uit onze database kunt u
contact met ons opnemen: info@raiseyouriq.com. We kunnen voor de uitvoering van uw verzoek een
vergoeding vragen.

Delen van informatie met derden.
We kunnen niet-persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, indien deze informatie wordt gecombineerd met
vergelijkbare informatie van andere gebruikers die van onze website gebruik maken. Zo kunnen we derden over
het aantal unieke gebruikers dat onze site bezoekt informeren, demografische gegevens van onze gemeenschap
van gebruikers van de site, of de activiteiten waaraan de bezoekers van onze site deelnemen op onze site. De
derden aan wie wij deze informatie kunnen voorzien kunnen omvatten: potentiële of daadwerkelijke
adverteerders, aanbieders van reclame-diensten (inclusief website tracking diensten), commerciële partners,
sponsors, licentiehouders, onderzoekers en andere vergelijkbare partijen.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u toestemming hebt gegeven om deze
openbaarmaking of tenzij de derde is vereist om uw bestelling te vervullen, zoals een aankoop van het product

(in dergelijke omstandigheden, is de derde die verplicht door soortgelijke eisen inzake gegevensbescherming) .
In deze gevallen zullen we alleen openbaar maken die persoonsgegevens die absoluut vereist zijn (bijvoorbeeld,
contact- en betalingsgegevens) om voor een derde (bijvoorbeeld, een on-line betaling bedrijf of
creditcardmaatschappij) voor het uitvoeren van de door u gevraagde dienst (bv , de aanschaf van een product).
Natuurlijk kunnen we worden verplicht om persoonlijke informatie aan overheden openbaar te maken om te
voldoen aan een van toepassing zijnde wet, een dagvaarding, een huiszoekingsbevel, een rechtbank of
reglementaire bevel of andere wettelijke verplichting.

Verkoop van bedrijf
Wij behouden ons het recht voor om informatie (met inbegrip van uw persoonsgegevens) over te dragen aan een
derde partij in het geval van een verkoop, fusie, liquidatie, curatele of overdracht van alle of nagenoeg alle van
de activa van ons bedrijf, mits de derde partij zich verplicht zich te houden aan de voorwaarden van de huidige
website Privacy Verklaring en op voorwaarde dat de derde alleen gebruik van uw persoonsgegevens maakt voor
de doeleinden, waarvoor u deze hebt verstrekt aan ons. U zult in het geval van een dergelijke overdracht in
kennis worden gesteld en u krijgt een kans om voor opt-out te kiezen.

Wijzigingen in de Website Privacybeleid
Eventuele wijzigingen in deze Website Privacy Statement zal worden geplaatst op deze site, zodat u altijd op de
hoogte kunt blijven over welke informatie wij verzamelen, hoe we het gebruiken, en onder welke
omstandigheden, eventueel, we deze delen. Indien wij op enig moment besluiten om persoonlijke gegevens te
gebruiken op een manier die duidelijk verschilt van die vermeld in deze Website Privacy Statement, of
anderszins openbaar gemaakt, op het moment dat het werd verzameld, zullen wij u op de hoogte brengen via email, en kunt u een keuze maken wij al dan niet uw gegevens op de nieuwe manier mogen gebruiken.

Algemene voorwaarden
Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Relational Frame Training Ltd (Ierland). Alle
betalingen voor onze online trainingen worden ontvangen via een derde partij: PayPal. U zult dus eerst een
PayPal account moeten aanmaken wilt u een training kunnen bestellen. Dit geldt nog niet voor de gratis
probeerversie. Door te betalen voor een van onze trainingen wordt u geacht deze voorwaarden te hebben
gelezen, begrepen en aanvaard.

Intellectuele Verbeteringen
SMART-producten hebben het potentieel om IQ-scores aanzienlijk te verbeteren, maar we kunnen niet
garanderen dat dit ook daadwerkelijk gaat lukken. Wij verwachten dat elk van onze gebruikers winst in
intelligentie, zoals gemeten door gestandaardiseerde intelligentietests, zullen ervaren, is de aankoop van onze
producten geen garantie hiervoor. Intelligentie Quotiënt (IQ) scores variëren van tijd tot tijd in iemands leven,
soms zelfs in een neerwaartse richting. Het effect van ons product kan eveneens afhankelijk zijn van de mate van
inspanning van klanten bij het toepassen van SMART training, de aanwezigheid van afleiding tijdens de training
en mogelijke genetische, gedrags- of andere aandoeningen die het vermogen van de gebruiker tot het verrichten
SMART training beïnvloeden. In Nederland wordt er derhalve met een Coach gewerkt, zodat de kans op effect
vergroot wordt (maar nog steeds niet gegarandeerd kan worden).
SMART training is bedoeld om elk individu te helpen bij het verbeteren van hun vermogen om te leren. Op deze
manier kan het helpen gebruikers, waaronder gebruikers met leerproblemen, om hun intellectuele vermogen te
verbeteren. Toch moet SMART niet worden gebruikt in plaats van een behandeling van gediagnosticeerde

problemen en niet als een "genezing" voor diagnose leerproblemen worden aangeboden. SMART profileert zich
in Nederland nadrukkelijk als een Tool voor Trainers, een hulpmiddel dus en geen behandeling op zich.
Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers of hun verzorgers om in te schatten dat de gebruiker in staat is om
de uitoefening van langdurige leertaken te kunnen volbrengen en beschikt over de nodige motorische, visuele,
auditieve, aandachts- en intellectuele vaardigheden om taken die logisch redeneren vragen, zoals beschreven op
deze website, uit te voeren (Een coach en de gratis probeerversie kan de gebruiker hierbij helpen).
Relational Frame Training Ltd is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor veranderingen in de IQ die niet
bevredigend voor de klant zijn.

Duur van uw toegang tot Smart training
Zodra uw Coach betaalt voor de SMART training op deze website heeft u toegang tot uw account voor een
periode van maximaal 6 maanden (afhankelijk van uw keuze) vanaf de datum van betaling. Accounts zullen na
afronding van de training en de testprocedure na 30 dagen worden verwijderd. Klanten hebben tot één maand na
afronding van de training en tests de mogelijkheid om alle informatie omtrent hun training te downloaden of te
kopiëren. Accounts die niet verlengd worden zullen automatisch 12 maanden na de laatste betalingsdatum
worden verwijderd.

Annulering
Bij een annuleringen van een bestelling binnen 48 uur na betaling zullen de kosten worden terugbetaald met een
boete van 50% van het product. Annuleringen van een bestelling meer dan 48 uur zullen niet leiden tot
terugbetaling. U bent dat het volledige aankoopbedrag kwijt.

Revisie en updates voor de procedures van de SMART training
Relational Frame Training Ltd behoudt zich het recht voor om de SMART-trainingen van tijd veranderen tot tijd
zonder voorafgaande kennisgeving, ten behoeve van verbetering van de dienstverlening.
Relational Frame Training Ltd. (Ireland). Company Registration No: 50699

Wettelijke verklaring
(hiervoor verwijzen wij naar de letterlijke Engels tekst om
misverstanden te voorkomen)
Relational Frame Training Ltd. and its online presence through this web site (as well as all email and other
correspondence), has taken and will continue to take, the utmost care in the development, preparation and
maintenance of information content.
Relational Frame Training Ltd. will take all reasonable steps to ensure the information posted on its website is
accurate and up to date. However, Relational Frame Training Ltd. does not guarantee or warrant the accuracy or

reliability of any information, content or materials on this site and shall not be liable for any losses as a result of
reliance on information provided here.
The content of this web site may be changed at any time without notice. Relational Frame Training Ltd. accepts
no responsibility for any loss or damage whatsoever resulting from reliance on any statements contained in this
web site.
The information provided on the www.raiseyouriq.com web site is provided without any warranty of any kind,
either express or implied.
While Relational Frame Training Ltd. uses reasonable efforts to obtain information from sources which it
believes to be reliable, it makes no representation that the information or opinions contained on the
www.raiseyouriq.com web site, or associated links to the web site, are accurate, reliable or complete. Relational
Frame Training Ltd. will accept no responsibility or liability for any material or services contained on any web
site not under the control of Relational Frame Training Ltd.
Relational Frame Training Ltd. does not warrant that the functions contained in the site will be uninterrupted or
error-free, that defects will be corrected, that the site or any server that makes it available is free from viruses or
other harmful components, or that successful or accurate results or outcomes will result from your use of this
site.

Cookie beleid
(hiervoor verwijzen wij naar de letterlijke Engels tekst om
misverstanden te voorkomen)
A cookie is a small text file that is downloaded onto your computer when you visit certain websites and allows a
website to recognise a user's computer. Typically, they contain two pieces of information: a site name and
unique user ID.
All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies
we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.

Cookies used on this website are:
Google Analytics cookies: __utma, __utmb, __utmb, __utmz, these are used by Google to generate web
analytics.The information generated by the cookie about your use of the website will be forwarded to Google
servers in the US.
Raise Your IQ cookies: _smart_session and remember_user_token. These are automatically generated by the
webserver to authenticate the user when logged in.

Removal of cookies
You may delete and block all cookies from any website, but please be aware that restricting or deleting cookies
may impact on the functionality of those websites.

Consent
By using our websites you consent to the processing of data about you by Raise Your IQ in the manner and for
the purposes set out above.

Verklaring Sociale Verantwoordelijkheid
Relational Frame Training Ltd. Is toegewijd aan ethisch gedrag zowel in de missie als de uitvoering van ons
bedrijf. Hoewel we in de eerste plaats een zakelijke onderneming zijn staat het leveren van producten die
bijdragen aan een beter leven van onze cliënten bovenaan op onze agenda.
We onderschrijven de filosofie van de UK Foundation on a New Economics om onze zaken te bedrijven met het
belang van mensen en de omgeving als leidraad. We gaan er van uit dat onethisch zakendoen niet meer van deze
tijd zou moeten zijn. De wetgeving is hierin te weinig voorschrijvend en we pleiten voor hogere ethische
standaarden dan die gegeven in het wettelijke kader.
We doen meer dan de minimum eis van de Wereldbank om een bijdrage te leveren aan duurzame economische
ontwikkeling. We willen graag in alles wat we doen verantwoord ondernemen.
We hanteren het motto: “We zullen ethisch verantwoordelijk zijn voor de voorspelbare consequenties van ons
gedrag”.”.
We zullen belastingen afdragen zoals het hoort en bedoeld is.
We zullen werknemers en vertegenwoordigers behandelen op een manier die stimulerend is en we zullen hen
niet uitbuiten.
We zullen onze werknemers een eerlijk inkomen bieden. Hun waardigheid, voor henzelf en binnen hun gezinnen
is ook onze verantwoordelijkheid.
We zullen ons bedrijf milieuvriendelijk opzetten en reizen zoveel mogelijk beperken. Reizen kan alleen
gerechtvaardigd worden als we daarmee de service naar onze cliënten kunnen verhogen. Daar waar mogelijk en
bewezen streven we CO2 uitstoot reductie na.
We doen geen zaken met mensen en bedrijven die niet bovenstaande doelstellingen nastreven. Dit geldt ook voor
onze financiële praktijken. Dit betekent dat we waakzaam zijn op waar ons geld in geïnvesteerd wordt. Wij
willen niet partijen die onze doelstellingen niet ondersteunen onethisch kunnen handelen.

