Hoe gaat het Trimbos-instituut om met persoonsgegevens bij het
project ‘Monitor Zorgpaden stoppen met roken begeleiding VSV’s’?
U bent uitgenodigd om een korte online vragenlijst in te vullen met betrekking tot de
stand van zaken bij uw Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV). In deze brief vindt u
meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan en hoe we uw
privacy bewaken.
Het Trimbos-instituut 1 is verantwoordelijk voor de verwerking van alle
persoonsgegevens. Wij doen dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid volgens de
privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Welke
persoonsgegevens we voor welk doel gebruiken, leggen we hieronder uit.
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1.
Onderzoeksgegevens
Voor de verkenning vragen wij in de vragenlijst een aantal persoonsgegevens, namelijk
de beroepsgroep waar u toe behoort en hoeveel jaar u werkzaam bent in deze
beroepsgroep.
Daarnaast worden vragen gesteld die betrekking hebben op de samenwerking in de
geboortezorgketen en de ontwikkeling van de zorgpaden, de implementatie van de
richtlijn, de e-learning en de gespreksvoering over het rookgedrag van (aanstaande)
ouders. Wat we verder doen in het onderzoek, staat in de Informatiebrief monitor
zorgpaden stoppen met roken begeleiding.
2.
Contactgegevens
Aan het eind vragen we of u eventueel deel wilt nemen aan een (telefonisch) interview.
Als u daar interesse voor heeft, vragen wij uw e-mailadres en telefoonnummer. Deze
persoonsgegevens koppelen wij los van de antwoorden die u gegeven heeft. Deze
persoonsgegevens slaan we op in een aparte database die alleen voor de onderzoekers
van het Trimbos-instituut toegankelijk is. Wanneer u geen belangstelling heeft, hoeft u
deze gegevens niet in te vullen en zijn ze dus ook niet bij ons bekend.
Degene die veel weet over het VSV-beleid en/of de organisatorische zaken (b.v. de
voorzitter), vragen we een e-mailadres te noteren zodat we de rapportage kunnen
toesturen. Dit hoeft geen persoonsgebonden e-mailadres te zijn.
Toestemming
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming kan en mag het Trimbos-instituut uw
persoonsgegevens niet verwerken. Voor ieder onderzoek vragen wij opnieuw
uitdrukkelijke toestemming.
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Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
De bewaartermijn verschilt per type persoonsgegevens:
1. De onderzoeksgegevens worden na afronding van het onderzoek tien jaar bewaard of
langer wanneer deze gegevens wetenschappelijk nog relevant zijn.
2. De contactgegevens en de toestemmingsverklaring worden na afronding van het
onderzoek zes maanden bewaard.
De onderzoeksgegevens worden apart bewaard van de contactgegevens.
Worden mijn persoonsgegevens met andere partijen gedeeld?
De gegevens vult u online in. We slaan uw gegevens daarom op bij onze ICTserviceprovider, die daarmee uw gegevens verwerkt in onze opdracht. De gegevens
worden opgeslagen op een server binnen de Europese Unie. Met deze partij hebben wij
afspraken gemaakt (een verwerkersovereenkomst) waarin minimaal eenzelfde niveau
van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.
Trimbos verstrekt de gegevens niet aan andere organisaties, tenzij Trimbos op grond van
geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken.
Hoe beveiligen we uw gegevens?
Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen
om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde
toegang door derden. Zo worden de gegevens op een beveiligde server opgeslagen en
hebben alleen de mensen die aan de ‘verkenning zorgpaden stoppen met roken binnen
VSV’s’ werken toegang tot deze gegevens. Bovendien verplichten wij onze ICTserviceprovider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische
veiligheidsmaatregelen te treffen.
Uw rechten tijdens het onderzoek
U mag ieder moment stoppen met uw deelname aan het onderzoek en uw toestemming
voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken. U kunt dit doen door een e-mail te
sturen of telefonisch contact op te nemen met de hieronder genoemde contactpersoon.
Daarnaast heeft u het recht:
a. om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens. U kunt een kopie opvragen van de
gegevens die wij van u hebben;
b. uw persoonsgegevens te herzien of corrigeren als ze niet juist of onvolledig zijn;
c. in bepaalde gevallen heeft u ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen
(‘recht op vergetelheid’). Van dit recht kun u onder meer gebruik maken als u de
toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens intrekt;
d. om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare
vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.
Voor meer informatie: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Indien wij uw e-mailadres al hebben verwijderd, kunnen wij geen gevolg meer geven aan
een verzoek tot uitoefening van uw rechten, omdat wij dan niet meer weten welke
gegevens bij u horen. In dat geval is er ook geen sprake meer van persoonsgegevens in
de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
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Cookies?
De websites van het Trimbos-instituut gebruiken de cookies zoals vermeld in onze
cookieverklaring.
Contactpersoon
Heeft u vragen over het onderzoek? Of heeft u vragen over de wijze waarop het Trimbosinstituut omgaat met uw persoonsgegevens? Of wilt u gebruikmaken van uw rechten op
grond van de AVG? Neem dan contact op met Marieke van Aerde via MAerde@trimbos.nl.
Klacht?
Als u vindt dat het Trimbos-instituut niet goed met uw gegevens is omgegaan of
onzorgvuldig is geweest, neem dan contact op met de Functionaris voor
Gegevensbescherming van Trimbos, via fg@trimbos.nl. De Functionaris voor
Gegevensbescherming is onafhankelijk en houdt voor het Trimbos-instituut toezicht op
naleving van de AVG. Als u een klacht heeft en u die liever niet bij Trimbos-instituut zelf
indient, kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
Voor meer informatie over hoe Trimbos met persoonsgegevens om gaat verwijzen wij
naar onze privacyverklaring op www.trimbos.nl/privacy.
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