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Privacyverklaring 
 

Identiteit 

Privacyverklaring van Stichting Transvisie, centrum voor genderdiversiteit, h.o.d.n. 

Patiëntenorganisatie Transvisie (hierna ‘Transvisie’), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 34388374 en gevestigd aan de Niasstraat 1 te Utrecht. 

 

Algemeen  

Transvisie acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens 

worden door Transvisie dan ook zorgvuldig verwerkt, bewaard en beveiligd.  

Transvisie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 

Transvisie informeert belanghebbenden hierover via de website van Transvisie en via de nieuwsbrief. 

Voor alle vragen, opmerkingen en verzoeken over deze privacyverklaring en het privacybeleid kunt u 

contact opnemen via 030 410 02 03 of info@transvisie.nl . 

 

Persoonsgegevens 

 Transvisie bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden 

afgegeven.   

 Transvisie gebruikt de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u deze 

aan Transvisie heeft verstrekt. 

 Transvisie verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij Transvisie daartoe is verplicht door wet- 

of regelgeving of een rechterlijke uitspraak, of als u toestemming heeft gegeven voor deze 

verstrekking.  

 U heeft altijd de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te laten veranderen of te laten 

verwijderen, voor zover dat is toegestaan op basis wet- en regelgeving.  

 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor ze in de 

administratie van Transvisie zijn opgenomen en gebruikt. Transvisie hanteert daarbij de 

wettelijke bewaartermijnen.  

 

Nieuwsbrief 

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief van Transvisie, gebruikt Transvisie uw contactgegevens alleen 

om u deze nieuwsbrief per e-mail te kunnen toesturen.  

Via deze nieuwsbrief informeert Transvisie u over relevante onderwerpen.  

U kunt het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing 

aangegeven methode of door Transvisie te benaderen via bovengenoemde contactgegevens. 
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Mailings 

Als u zich heeft aangemeld om mailings te ontvangen, kan Transvisie u via de mailings op de hoogte 

houden van bijeenkomsten en activiteiten. U kunt het ontvangen van deze mailings te allen tijde  

stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode of door Transvisie te benaderen via 

bovengenoemde contactgegevens. 

 

Contactformulier  

Als u een vraag wilt stellen of contact met Transvisie op wilt nemen, kunt u gebruik maken van het 

contactformulier op onze website. De gegevens die u daarbij aan Transvisie verstrekt, worden alleen 

gebruikt om antwoord te geven op uw vraag of commentaar. 

 

Bestelformulier / donateursformulier 

Als u artikelen wilt bestellen of donateur wilt worden, kunt u gebruik maken van het bestel- of 

doneerformulier op de website van Transvisie. De gegevens die u daarbij aan Transvisie verstrekt, 

worden alleen gebruikt voor het afwikkelen van de bestelling/de aanmelding als donateur, voor het 

opstellen van de factuur/oproep betaling en voor de financiële administratie. 

 

Beveiliging  

Transvisie heeft fysieke documenten opgeslagen in een kast die een met slot wordt afgesloten. Het 

kantoor is afgesloten als er geen medewerkers van Transvisie aanwezig zijn. Het pand is alleen 

toegankelijk voor medewerkers. Er is beleid- op sleutel en toegangsbeheer. 

 

Transvisie spant zich in om de website te beveiligen tegen misbruik. Transvisie bewaart geen 

persoonsgegevens op de website. De website is als volgt beveiligd: 

 De website draait onder het SSL protocol (HTTPS) 

 De website draait automatisch kritieke systeem-updates van WordPress 

 Het technisch & virtueel onderhoud van de server waar de website op staat wordt 
bijgehouden onder SLA bij Yourhosting BV (geen toegang vanuit Transvisie) 

 Er bestaat een meertraps structuur, beveilgd met wachtwoorden voor de 
admin/redacteurs/auteurs etc.  

 
 


