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Verwerkingsregister Stairs Coaching
Welke gegevens vraagt en
bewaart Stairs?

Van wie?

Wie heeft toegang tot de
gegevens?

Wat is het doel?

Waar worden de gegevens
bewaard?

Wat is de
bewaartermijn?

NAW gegevens, e-mailadres
en telefoonnummer

Klanten, zakelijke relaties

De coach/trainer,
administratieve krachten
(intern of extern).

Afgesloten kast.
Digitaal bestand: op gegevensdragers
beveiligd met sterk wachtwoord en/of
schermvergrendeling en/of
biometrische gegevens. E-mailserver
(inloggen via tweestapsverificatie)

10 jaar

Dossier: offertes, emailverkeer, intakeformulier,
contract, gespreksverslagen,
werkafspraken, evaluaties.
Verklaring coachtraject

Klanten

De coach/trainer, de klant zelf.

Zie boven

10 jaar

Klanten

De coach/trainer, Stir
keurmerk professioneel
begeleiders

-Contact kunnen opnemen.
Offerte en factuur versturen.
(Potentiële) klanten werven en
informeren over activiteiten.
-Voor Stir: monitoren en
waarborgen van de kwaliteit en
ervaring van de coach
Professionele en gestructureerde
begeleiding bieden.
Het werk van de coach
controleerbaar houden.
Controle, nodig om keurmerk te
kunnen dragen.

Zie boven

5 jaar

Informatie voor websitebezoekers
Welke cookies gebruikt Stairs?

Wie heeft
toegang tot
de
gegevens?

Wat is het doel?

Wat is de bewaartermijn?

Functionele cookies

Medewerke
r(s) van
Stairs
Coaching en
websitebehe
erder(s).
Medewerke
r(s) van
Stairs
Coaching en
websitebehe
erder(s).

Het goed functioneren van de
website. Er worden geen
persoonsgegevens verzameld.

Tijdens gebruik website

Statistieken verzamelen over
het websitebezoek ter
verbetering van de inhoud en
werking van de website. Het
verzamelen van
geanonimiseerde IP-adressen
valt hier ook onder. Vanuit het
Analytics account van Stairs
Coaching wordt geen
informatie gedeeld met
Google of andere externe
partijen.
Het gedrag volgen van de
websitebezoeker (ook op
andere websites dan stairscoaching.nl) en het
verzamelen van
persoonsgerichte informatie,
met als doel advertenties
weergeven die relevant zijn

38 maanden

Analytische cookies

Trackingcookies (o.a. Facebook Pixel)

Adverteerde
r(s) en
Facebook.

Tijdens behoud facebookaccount
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Verwerkingsregister Stairs Coaching
voor de individuele gebruiker.
Facebook Pixel is een First
Party Cookie. Voor de cookies
en de mogelijke data die
Facebook verzamelt,
verwijzen wij u naar het
gegevensbeleid van Facebook:
https://www.facebook.com/pri
vacy/explanation.

Voor de website geldt: ons website-adres is: https://www.stairs-coaching.nl. Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video's,
afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als dat je deze andere website bezoekt. Deze websites kunnen data over jou
verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je
een account hebt en ingelogd bent op die website.
Meer informatie over je rechten in het kader van de autoriteit persoonsgegevens vind je op deze website.
We houden dit register up-to-date. Kijk daarom regelmatig of er vernieuwingen zijn opgenomen.
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