Privacyregels Stichting LIFT
Stichting LIFT neemt de verantwoording om de privacy te beschermen van iedereen die persoonlijke gegevens
aan LIFT verstrekt, volgens de richtlijnen van de internationale privacywetgeving (mei 2018).
We informeren hierbij welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en
hoe we hiermee omgaan.
Gegevens van begeleiders van Liftjeleven groepen en Budgetkringen
Stichting LIFT traint en coacht begeleiders; na de certificering werken zij onder sublicentie goeddeels zelfstandig
verder. Hiervoor verzamelen we persoonlijke gegevens van begeleiders: naam, emailadres, telefoonnummer,
eventueel werkgever of opdrachtgever, de trainingsopdrachten, observatieformulier van kringbezoek, de
kringverslagen, en andere rapportages, presentie bij trainingen, + mail-correspondentie. Ook inventariseren we
welke begeleiders de opleiding met een certificaat afgerond hebben en de updating.
Gegevens van deelnemers van Liftjeleven groepen en Budgetkringen
Liftjeleven groepen en Budgetkringen vinden plaats onder toezicht van Stichting LIFT, die eigenaar is van de
methodiek en het lesmateriaal. De gegevens van deelnemers komen via de begeleiders bij Stichting LIFT.
Via de Start- en Finishformulieren en de verslagen, heeft LIFT de volgende persoonlijke gegevens van deelnemers:
naam, email, leeftijd en plaats + persoonlijke acties, resultaten en eventueel mededelingen die in de
groepsbijeenkomsten gedaan zijn.
Abonnees Nieuwsbrief, volgers Facebookpagina en websitebezoekers
De abonnees van de Nieuwsbrief melden zich met het contactformulier op de website aan. Van hen bewaart LIFT
de naam en het emailadres. Van de volgers van de Facebookpagina verzamelt LIFT de Facebook account
gegevens. Van de bezoekers aan de Liftjeleven website worden geen gegevens verzameld.
Hoe gaat LIFT met gegevens om en waarvoor worden deze gebruikt?
Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van Stichting LIFT.
De gegevens van begeleiders worden gebruikt om hen goed te kunnen trainen en coachen. De gegevens van de
deelnemers gebruikt LIFT in de eerste plaats om de kwaliteit van het programma te volgen, en om de resultaten
van de Liftjeleven groepen vast te kunnen vaststellen. Verder worden deze gegevens gebruikt voor onderzoek
naar de Liftjeleven aanpak. Alleen in de communicatie met de eigen begeleider, die de persoonlijke gegevens
heeft, kan deze persoonlijke informatie besproken worden, op vertrouwelijke wijze.
Bij rapportages en onderzoek zijn de persoonlijke gegevens zo versleuteld, dat personen nooit herkenbaar zijn.
Persoonlijke informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld
worden. Iedereen die voor LIFT werkt is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Door Stichting LIFT wordt geen informatie verzameld en gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren schriftelijke toestemming hiervoor hebben
verkregen van de betreffende persoon.
Op aanvraag bieden we alle betrokken de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die aan LIFT verstrekt is.
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