Privacyverklaring gezondheidspanel
Over het panel
Er gebeurt van alles in de regio West-Brabant, en gezondheid is daar een groot onderdeel van. Hoe
veilig voelen we ons in West-Brabant? En hebben we veel last van de eikenprocessierups of teken?
Het gezondheidspanel van GGD West-Brabant verzamelt de meningen van inwoners over allerlei
onderwerpen. We springen in op actualiteiten of onderwerpen die in de regio leven. Hiermee peilen
we hoe het ervoor staat in onze regio rondom allerlei onderwerpen, om de gezondheid en
omgeving weer net wat beter te maken.
Bescherming privacy
De GGD West-Brabant heeft de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om
te gaan en de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen. Uw gegevens zullen
voor geen enkel ander doel gebruikt worden dan omschreven in deze privacyverklaring. Uw
gegevens worden niet verstrekt aan derden, anders dan onze verwerker Enalyzer (zie kopje
‘Verwerkers’). De GGD West-Brabant treft alle noodzakelijke technische en organisatorische
maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Aanmelding panel
Deelnemers aan het gezondheidspanel van de GGD West-Brabant melden zich zelf aan voor het
panel. Bij die aanmelding verstrekken zij een aantal persoonlijke gegevens, namelijk e-mailadres,
geboortejaar, geslacht, gemeente en huishoudsamenstelling. Vervolgens kan men worden
uitgenodigd voor een panelonderzoek naar meningen over en/of ervaringen met een
gezondheidsonderwerp. Onderzoeken kunnen gericht zijn op het hele gezondheidspanel of een
selectie daarvan op basis van specifieke kenmerken.
Door de resultaten van onze panelonderzoeken op groepsniveau te analyseren, in combinatie met
de persoonskenmerken, ontstaat relevante, betrouwbare, nieuwe informatie die wij openbaar
maken. De resultaten van onze onderzoeken laten geen conclusies toe over individuele
deelnemers.
Ons doel met de gegevens
De informatie die we ophalen met onze panelonderzoeken, hebben een signalerende functie. Het
helpt ons in beeld te krijgen hoe de inwoners van West-Brabant aankijken tegen bepaalde
gezondheidsonderwerpen en signaleert punten waar verbetering mogelijk is. Deze informatie
gebruiken we vervolgens in onze adviezen richting gemeenten.
De middelen voor het doel
Persoonsgegevens van panelleden worden opgeslagen in een beveiligde database, die wordt
beheerd door de onderzoekers betrokken bij het gezondheidspanel. Uw gegevens blijven bewaard
in de database zolang u lid wenst te blijven van ons panel.
De database met gegevens wordt op twee manieren gebruikt:
•
•

De eerste is dat er een selectie gemaakt kan worden; een selectie van een groep aan wie
een nieuw onderzoek wordt voorgelegd.
De tweede is dat de in de resultaten van onze onderzoeken bepaalde groepen kunnen
worden onderscheiden. Zo kunnen we bijvoorbeeld de antwoorden van mannen afzetten
tegen antwoorden van vrouwen.

De uitkomsten van de onderzoeken worden openbaar gemaakt via een passend medium of
platform, bijvoorbeeld de website of social media. Ook kunnen de resultaten openbaar worden
gemaakt (door overname) in andere media.
Verwerkers
De software waarin panelleden een account kunnen aanmaken en hun gegevens kunnen
aanpassen, wordt geleverd door Enalyzer. Zij ondersteunen ons in het beheer van dit systeem. Ook
leveren zij de software waarmee we onze vragenlijsten versturen.
Uw rechten
U hebt het recht om:

•

•
•

de toestemming die u hebt gegeven voor deelname aan het panel, op elk gewenst moment in
te trekken. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd uit onze database. De antwoorden
die u op eerdere onderzoeken hebt gegeven, blijven opgeslagen, maar zijn niet tot u
herleidbaar. Als u uw toestemming in wilt trekken kan dat door te mailen naar
gezondheidspanel@ggdwestbrabant.nl of door zelf uw account te verwijderen.
een overzicht te krijgen van de gegevens die wij van u hebben.
een verzoek in te dienen om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te
schermen. U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar
gezondheidspanel@ggdwestbrabant.nl of door zelf uw gegevens in uw account aan te passen.

Tot slot: eventuele vragen
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u een e-mail sturen naar
gezondheidspanel@ggdwestbrabant.nl onder vermelding van ‘Privacy’.

