
 

HET PRIVACY STATEMENT van MUTANT 

MUTANT heeft twee vestigingen,  

op de Vleermuislaan 5, 6705 DK Wageningen, contactpersoon Anke van Keulen 

op de Hugo de Grootstraat 63, 2518 EC Den Haag, contactpersoon Fuusje de Graaff 

Op beide adressen worden een beperkt aantal persoonsgegevens van gebruikers van MUTANT 

opgeslagen op onderling niet verbonden en elk met een wachtwoord goed afgeschermde computers.   

 

Persoonsgegevens die MUTANT heeft en hoe daarmee omgegaan wordt  

MUTANT heeft een beperkt aantal niet-gevoelige persoonsgegevens doordat de betrokkenen deze 

zelf hebben aangeleverd.  

1. Voor de Nieuwsbrief: 

Voor het verzenden van onze jaarlijkse Nieuwsbrief is er een lijst van e-mailadressen van 

geïnteresseerden. Elke Nieuwsbrief bevat de informatie hoe men zich kan afmelden als 

belangstellende. Deze afmeldingen worden direct doorgevoerd in de adressenlijst. 

2. Voor het voorbereiden van trainingen: 

Fuusje de Graaff en Anke van Keulen ontvangen van trainingsorganisaties de namen en 

mailadressen van de deelnemers; de betrokken deelnemers wordt verzocht voorwerk voor 

de training te doen; dat voorwerk wordt gebundeld en benut in de training. De casuïstiek 

wordt binnen een jaar geanonimiseerd en na vier jaar vernietigd. 

3. Voor het doen van onderzoek: 

Fuusje de Graaff scheidt de verschillende onderzoeksbestanden. Enerzijds zijn er digitale 

opnamen en uitgetypte verslagen van interviews. De verslagen worden ter correctie aan 

betrokkenen voorgelegd. Anderzijds is er een bestand van de (email)adressen van de bij het 

onderzoek betrokken respondenten. Deze bestanden worden strict gescheiden bewaard. Tot 

slot zijn er geanonimiseerde verslagen en rapporten met de onderzoeksresultaten. De 

achtergrondgegevens van betrokkenen worden na aanvaarding van het onderzoeksverslag 

nog vier jaar bewaard en dan vernietigd.  

4. Voor het afhandelen van contracten met opdrachtgevers: 

De relevante gegevens van de betrokken contractant worden geregistreerd: naam van de 

contactpersoon, bezoekadres, postbusadres, telefoonnummer, banknummer en vaak ook 

het nummer van de betaalpost. Voor de financiële afhandeling worden deze gegevens 

bewaard conform de bewaartermijnen vastgesteld in de richtlijnen van de fiscus.  

5. Voor de website: 

De website dient als informatiebron voor belangstellenden, daarom worden er alleen 

functionele geanonimiseerde cookies gebruikt. Er worden geen persoonsgegevens via de 

website verstuurd of in de website opgeslagen. 

 

MUTANT deelt geen gegevens met derden en neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Als u 

de indruk heeft dat uw gegevens bij MUTANT niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, naam dan contact op met Dr. Fuusje de Graaff, fuusdegraaff@wxs.nl. 

mailto:fuusdegraaff@wxs.nl

