Privacyverklaring TransMind International bv
TRANSMIND INTERNATIONAL BV is gevestigd aan de Van Lawick van Pabststraat 43, 6814 HB
Arnhem en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Onze contactgegevens
www.TransMind.nl
Van Lawick van Pabststraat 43, 6814 HB Arnhem
+31 655 - 151118
Contactpersoon TransMind International bv is Marc Grond. Te bereiken via marc.grond@transmind.nl

Gegevens die wij verwerken
TransMind International bv verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit zijn:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

voor- en achternaam
adresgegevens
telefoonnummer
e-mailadres
geboortedatum en -land
titel en hoogste opleiding
geslacht
gespreksopnames (deze worden u ook toegezonden via WE-transfer)
uitslagen Organic ScoreCard©, Organic MindPrint© en/of Organic CircleScan©

Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Bij het invullen (van één) van
de TransMind instrumenten, hetgeen altijd via encryptie geschiedt, vragen we u om toestemming om
uw uitslagen – altijd geanonimiseerd – te mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Doel waarvoor en basis waarop wij persoonsgegevens verwerken
TransMind International bv verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
–
–
–
–

om onze dienstenverlening te kunnen uitvoeren
om u te informeren over wijzigingen in onze diensten
voor het afhandelen van betalingen
voor het doen van wetenschappelijk onderzoek (hierbij worden alleen data gebruikt die niet
naar de betreffende deelnemer zijn te herleiden)

Geautomatiseerde besluitvorming
Uw gegevens worden nooit zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming beschikbaar gesteld
aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch

voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door
computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Bewaartermijn persoonsgegevens
TransMind International bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor persoonsgegevens:
–
–
–

als er een schriftelijke overeenkomst is uitgevoerd bewaren we uw gegevens maximaal 2 jaar.
als er facturen zijn uitgewisseld, hebben we een fiscaal wettelijke bewaarplicht van 7 jaar voor
facturen.
geluidsopnames bewaren we maximaal 1 jaar. Na die tijd zijn opnames niet meer bij ons op te
vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden
TransMind International bv deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of een
gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Deze derden zijn:
–
–
–

administrateur en belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
door cliënten ingeschakelde coaches op schriftelijk verzoek van cliënten

Met deze derden, die uw gegevens verwerken, zelfstandig of in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TransMind International bv maakt gebruik van Cookies die noodzakelijk zijn om de TransMindinstrumenten te kunnen laten functioneren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TransMind International bv en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@transmind.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door ú is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming
van uw privacy. We reageren binnen 72 uur op uw verzoek.
TransMind International bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

