Data verwerkingsregister Speechen.nl
1 email adressen nieuwsbrief
Speechen.nl geeft trainingen, workshops en coaching rondom communicatie, persoonlijk
leiderschap en groei. Hiertoe verzamelen wij e-mail adressen van belangstellenden.
Deze e-mailadressen worden toegevoegd aan het nieuwsbrief bestand. Dit is opgeslagen bij
de firma Inboxify. Men kan zich op ieder gewenst moment onder aan de nieuwsbrief
uitschrijven uit dit bestand. De privacy verklaring van Inboxify hebben we gelezen en
goedgekeurd. Ook zij leveren geen gegevens aan derden, tenzij hier een wettelijke grondslag
voor is.
In een mailing aan dit bestand dd 16 mei hebben wij nog eens gewezen op welke grondslag
een abonnee deze mailings ontvangt. Uiteraard ook weer met de mogelijkheid om uit te
schrijven.
2 Klantgegevens
Mensen schrijven zich in voor een workshop, training of coaching of ze kopen een boek. De
NAW gegevens van deze inschrijvingen / aankopen worden gebruikt ten behoeve van
facturatie en verzending van de informatie die bij het product of dienst hoort.
Deze gegevens worden opgeslagen in een Google spreadsheet via G suite in de cloud. Vier
medewerkers van Speechen.nl hebben toegang tot deze gegevens. Het gaat om de
verantwoordelijke medewerkers voor administratie, management, marketing en opleidingen.
Wij werken bovendien met Google Analytics om het gebruik van onze website te beoordelen
en het effect van onze Google Adwords campagne te meten. Voor deze Google gerelateerde
opslag en activiteiten is de Google privacyverklaring van toepassing. De Google servers staan
in de Verenigde staten.
3 Alle medewerkers van Speechen.nl zijn op de hoogte van de vigerende privacy wetgeving
en zijn hieraan gehouden middels een getekende verklaring.
4 Bewaartermijnen
Mail correspondentie wordt drie jaar bewaard, tenzij het om afspraken met een langere
looptijd gaat. Vier medewerkers van Speechen.nl hebben toegang tot deze gegevens. Het
gaat om de verantwoordelijke medewerkers voor administratie, management, marketing en
opleidingen.
Facturatiegegevens zijn beschikbaar bij de administratie en ze komen ook terecht bij de
externe boekhouder, waarmee eveneens een vertrouwelijkheidsovereenkomst bestaat.
Op de website Speechen.nl staat een privacy verklaring. Hier wordt verwezen naar dit
aanvullende verwerkingsregister.
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