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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
Zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke gegevens is altijd van belang, maar is extra belangrijk voor
een (patiënten)organisatie met als doelgroep transgender personen en hun naasten. En met een
vrijwilligersbestand dat grotendeels bemenst wordt door mensen uit de doelgroep.
Het algemene doel van de verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers, donateurs, klanten,
deelnemers en geïnteresseerden is het faciliteren van een goede bedrijfsvoering van Transvisie,
met als uiteindelijk doel het behartigen van de belangen van transgender personen en hun
naasten.
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 vragen, opmerkingen en verzoeken over deze privacyverklaring en het
privacybeleid kunt u contact opnemen via info@transvisie.nl .
Persoonsgegevens


Transvisie bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door
u worden afgegeven.

Transvisie gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u
deze heeft verstrekt.

Transvisie verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke
toestemming, tenzij Transvisie daartoe is verplicht door wet- of regelgeving of een
rechterlijke uitspraak.

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 en mailings
U kunt het ontvangen van de nieuwsbrief of andere mailings te allen tijde stopzetten via de in
de betreffende mailing aangegeven methode.

Beveiliging
Transvisie bewaart uw gegevens in de web-omgeving van Microsoft en in het
boekhoudprogramma e-Captain of in Mailchimp. Transvisie bewaart geen persoonsgegevens
op de website. Uitsluitend vrijwilligers die deze gegevens nodig hebben voor het vervullen van
hun taak hebben toegang tot deze gegevens. Toegang is beveiligd door wachtwoorden. Als
vrijwilligers uit dienst treden stopt hun autorisatie. Transvisie bewaart persoonsgegevens
uitsluitend online.

