
Privacyverklaring Postacademisch onderwijs 

Tranzo 
Over het algemeen verwerken wij alleen gegevens van personen die een directe relatie hebben met 

de postacademische leergangen van Tranzo: de deelnemers. Wanneer u zich aanmeldt voor de 

leergang, verzamelt Tranzo persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres, affiliatie, pasfoto enz.). 

Tranzo beroept zich op haar gerechtvaardigde belangen om deze gegevens te verwerken in verband 

met administratieve en organisatorische kwesties met betrekking tot het organiseren van deze 

leergang.  

We gebruiken bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens en affiliatie om u op de hoogte te stellen van 

de bevestiging van de registratie en om u informatie te geven over hoe u kunt deelnemen aan de 

leergang. We zullen uw contactgegevens gebruiken om na de leergang contact met u op te nemen 

om uw feedback over de leergang te vragen. We zullen ook uw naam, geboorteplaats en 

geboortedatum gebruiken om een certificaat van deelname uit te geven. 

Uw naam, adres, e-mailadres, affiliatie en andere gegevens die nodig zijn om de leergang mogelijk te 

maken, worden verwerkt door Tranzo. Uw persoonlijke gegevens incl. pasfoto worden uitsluitend 

gebruikt om de leergang te kunnen uitvoeren en worden alleen verstrekt aan daarbij direct 

betrokkenen (docenten en hotels). Wij verstrekken deze gegevens niet aan andere derden.  

We sturen geen e-mails of informatie naar u over zaken buiten deze leergang, tenzij u interesse 

heeft getoond in het ontvangen ervan of anderszins uitdrukkelijk heeft ingestemd. Als u hier niet 

langer prijs op stelt, kunt u uw e-mailadres weer laten verwijderen middels de uitschrijfbutton 

onderaan de nieuwsbrief van Tranzo.  

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de leergang te organiseren en af te ronden. De 

gegevens worden één maand na afloop van de leergang verwijderd.  

Naast dit beleid houden wij ons als entiteit van Tilburg University ook aan het beleid van Tilburg 

University zelf en aan de Nederlandse wetgeving.  

Meer informatie over het privacybeleid van Tilburg University. 

Verbonden diensten  
De Tilburg University website maakt gebruik van cookies om hun diensten te bedienen en te 

beveiligen. De Tilburg University website en sociale media vereisen het gebruik van externe 

dienstverleners (zoals Google-maps, Twitter,...). Tilburg University heeft geen controle over deze 

tools en diensten en de gegevens die deze externe dienstverleners verzamelen.  

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

wijziging vermeld.  

Gegevensbeschermingsrechten  
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit.  

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, om correctie, verwijdering of 

beperking van de verwerking te vragen, evenals om een kopie van uw gegevens te vragen.  

https://www.tilburguniversity.edu/about/conduct-and-integrity/privacy-and-security


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

Mocht u toch nog vragen hebben over de bescherming van persoonsgegevens of uw 

gegevensbeschermingsrechten willen gebruiken, neem dan gerust contact op met de 

programmacoördinator, Gita Gokoel (G.Gokoel@tilburguniversity.edu), of op het volgende adres: 

Tilburg University, Tranzo, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Postbus 90153, 5000 LE 

Tilburg, Nederland. 

Binnen Tilburg University is er een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die adviseert over 

en toezicht houdt op de gegevensverwerkingen en de wetgeving. Mocht u contact op willen nemen 

met de Functionaris Gegevensbescherming, dan kunt u hem via onderstaande contactgegevens 

bereiken. Voor meer informatie over de Functionaris Gegevensbescherming, kunt u de centrale 

privacyverklaring van Tilburg University raadplegen. 

Contactgegevens 
Mr. M.R.G. Herregodts 
Mailadres: privacy@tilburguniversity.edu 
Telefoonnummer: +31 13 466 3359 
Secretariaat: +31 13 466 2681 

Als u vragen of opmerkingen hebt over de Tranzo privacyverklaring, stuur dan een e-mail naar 

secretariaat-tranzo@uvt.nl. 

 

mailto:G.Gokoel@tilburguniversity.edu
https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/gedrag-integriteit/privacy-en-security
https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/gedrag-integriteit/privacy-en-security
mailto:privacy@tilburguniversity.edu
mailto:secretariaat-tranzo@uvt.nl

