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Privacy statement
De website mensgerichteouderenzorg.nl is een website van de Academische Werkplaats Ouderen, 
onderdeel van Tranzo, Tilburg University. Deze website wordt gehost door LiNC.

Welke informatie wordt verzameld?
Deze website maakt gebruik van cookies. Bij het bezoeken van de website worden IP-adressen verwerkt. 
Er worden verder geen persoonsgegevens verzameld, anders dan beschreven hieronder bij gebruik van 
het contactformulier of bij aanmelding voor de nieuwsbrief.

Contactformulier
Op onze website staat een contactformulier om een vraag te stellen of een bericht achter te laten. 
Hierbij vragen we om een aantal persoonsgegevens, zoals jouw naam en e-mailadres. We slaan deze 
persoonsgegevens op in een beveiligde database. We geven deze informatie niet door aan derden. We 
gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het beantwoorden van de gestelde vraag. Wij zullen jouw 
gegevens dan ook niet langer bewaren dan noodzakelijk is. We zullen de bewaartermijnen voor het 
opslaan van gegevens hanteren conform de wet- en regelgeving. De meeste gegevens bewaren wij tot 
uiterlijk 1 jaar na het laatste contact.

Nieuwsbrief
Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief blijf je op de hoogte 
van het laatste nieuws van de mensgerichteouderenzorg.nl en de Academische Werkplaats Ouderen van 
Tranzo. We gebruiken jouw e-mailadres alleen om onze nieuwsbrief en tussentijdse nieuwsberichten 
te versturen. Voor het versturen van de nieuwsbrieven gebruiken we het verzendprogramma Spotler; 
voor nieuwsberichten gebruiken we incidenteel de mailservice van Tilburg University. Spotler slaat alle 
persoonsgegevens volledig volgens AVG-richtlijnen veilig op in een eigen private cloud in Nederland. 
Meer informatie hierover lees je hier.

Verbonden diensten
Op de website staan externe links, zoals links naar video’s op YouTube. Wanneer je een externe link of 
YouTube-video aanklikt worden gegevens gedeeld met deze externe partij. Deze partijen verzamelen 
mogelijk ook cookies en IP-adressen of andere persoonsgegevens. De Academische Werkplaats Ouderen 
onderdeel van Tranzo, Tilburg University heeft geen controle over deze tools en diensten en de gegevens 
die deze externe dienstverleners verzamelen. Kijk voor meer informatie bij de privacy statements van 
deze websites of bedrijven.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan soms veranderen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels wijzigen. We 
mogen de inhoud van de informatie altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. De meest actuele 
versie vind je altijd op mensgerichteouderenzorg.nl 

In het geval dat dit beleid op enig moment wordt gewijzigd, worden de datum en de aard van de 
wijziging vermeld.

https://www.linc.nl/
https://spotler.nl/spotler-vs-mailchimp


Gegegevensbeschermingsrechten
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit.

Daarnaast heb je het recht om toegang te vragen tot jouw persoonlijke gegevens, om correctie, 
verwijdering of beperking van de verwerking te vragen, evenals om een kopie van jouw gegevens te 
vragen.

Meer informatie over jouw rechten kun je vinden op deze pagina. 

Verantwoordelijke organisatie (‘verwerkingsverantwoordelijke’) en contactgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerking is Tranzo, Tilburg University.

Mocht je toch nog vragen hebben over de bescherming van persoonsgegevens of jouw
gegevensbeschermingsrechten willen gebruiken, neem dan gerust contact op met ons via 
awouderentranzo@tilburguniversity.edu.

https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/gedrag-integriteit/privacy-en-security/wat-met-jouw-gegevens/mijn-rechten
mailto:awouderentranzo@tilburguniversity.edu

