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CONCEPT VERSIE 1.0  APRIL 2018 

 

De Vereniging Trager Approach Nederland ( VTAN )  
en je privacy. 
 

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 

 

De VTAN en de AVG 

 

• De VTAN doet er alles aan om te voldoen aan de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming ( AVG ), want de VTAN 

respecteert de privacy van alle bij haar aangesloten leden: de Trager 

practitioners, de studenten en de vrienden ( friends ).  

 

• De VTAN vraagt en bewaart alleen adresgegevens en persoonlijke 

gegevens die nodig zijn om contact te kunnen onderhouden, de 

opleidings- en bijscholingsstatus van practitioners of studenten te 

kunnen volgen en te kunnen factureren. Andere gegevens die de 

VTAN niet vraagt, maar mede verkrijgt, zoals bankrekeningnummers 

bij facturering en betaling, worden niet bewaard en met dezelfde zorg 

omgeven als de gevraagde gegevens. 

 

• De VTAN draagt er zorg voor dat de gevraagde gegevens, zoals: 

namen, adressen ( zowel post- als emailadressen ) en persoonlijke 

gegevens gerelateerd aan de Trager opleiding, vertrouwelijk worden 

behandeld en in een beveiligd systeem worden opgeslagen. Deze 

gegevens zijn alleen toegankelijk voor de Ledensecretaris en worden 

alleen door deze bewerkt.  

 

• Ieder lid kan te allen tijde via de Ledensecretaris inzage in haar of 

zijn gegevens krijgen. 

 

• Leden hebben toestemming gegeven dat de VTAN bovengenoemde 

gegevens bewaart en voor de hierboven beschreven doeleinden 

gebruikt.  

 

• Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt het ex- lid gevraagd of 

opleidingsgegevens en persoonsgegevens verwijderd of bewaard 

moeten blijven. Opleidingsgegevens zijn van waarde wanneer een ex- 

lid besluit de Trager opleiding of het practitionerschap weer op te 

pakken. 
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• De adresgegevens die de VTAN heeft en bewaart worden niet ter 

beschikking gesteld aan derde partijen, voor welk doeleind ook, 

zonder uitdrukkelijke toestemming van betreffende leden. 

 

• De andere Trager verenigingen in de wereld, verenigd in Trager 

International, worden in dit verband door de VTAN beschouwt als 

derde partijen en adresgegevens worden alleen in gevallen en met 

uitdrukkelijke toestemming vooraf van het betreffende lid en bij 

voorkeur door het lid zelf, doorgegeven. 

 

 

 

Bewerkers  

 

Derde partijen, die noodzakelijkerwijs bij gelegenheid, tijdelijk toegang 

hebben of kunnen hebben tot adresgegevens van leden en vrienden van de 

VTAN, zijn in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

‘bewerkers’. De bewerkers waarmee de VTAN samenwerkt voldoen ieder 

uitdrukkelijk aan de AVG en zijn dus gehouden aan wat de wet in deze 

gevallen voorschrijft in termen van zorgvuldigheid en veiligheid.  

  

Huidige bewerkers zijn: de website host die toegang heeft tot de inhoud 

van de website en drukkerijen die documenten adresseren en pr-materiaal 

met adressen verzorgen.  

 

Ook Trager International moet worden gezien als ‘bewerker’ in de zin van 

de AVG. 

 

Het Education Department van Trager International kan i.v.m de 

internationale opleidings- en statusprocedures, opleidings- en 

statusgegevens van individuele Trager practitioners en studenten verlangen 

en opvragen bij de Ledensecretaris van de VTAN. Die gegevens en alleen 

die gegevens worden dan doorgegeven.  

Practitioners en studenten hebben hiervoor uitdrukkelijk en vooraf 

toestemming gegeven. 

De hier bedoelde procedures staan beschreven in het internationale Trager 

Handbook dat iedere student bij aanvang van diens opleiding wordt 

uitgereikt en krijgt toegelicht.  

 

Ook hier geldt dat toestemming altijd kan worden ingetrokken. 

 

Veiligheid van de door VTAN gebruikte systemen 

 

DE VTAN bewerkt en bewaart de herboven beschreven gegevens in een  

beveiligd digitaal systeem. 
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De VTAN website, die toegankelijk is voor voor practitoners, studenten én 

voor het publiek, is SSL gecertificeerd en voldoet aan het https protocol. 

Dankzij dit systeem wordt de website beschermd tegen verlies, 

vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van gegevens door 

onbevoegden.  

 
De VTAN gebruikt geen zogenaamde cookies die persoonsgegevens verzamelen. 
Er is dan ook geen cookiemelding op de website nodig. 

 
tekst toe voegen aan de nieuwsbriefinschrijving. Leden moeten toestemming 
geven door middel van een vinkje: http://www.vankanbodymind.nl/nieuwsbrief/  

 
Tekst toe te voegen aan het contactformulier: 

http://www.vankanbodymind.nl/contact/  
 
De data die via deze webformulieren wordt verzonden, worden niet meer 

opgeslagen in de database van de website. 

  

De website wordt  https en alle gegevens die via contactformulieren worden 

verzonden, worden versleuteld. 

  

 

http://www.vankanbodymind.nl/nieuwsbrief/
http://www.vankanbodymind.nl/contact/

