Privacyverklaring Generatie Gezond
Met het innovatieproject ‘Generatie Gezond’ experimenteren we met een moderne manier van
werven en monitoren en brengen we de mentale gezondheid van jongvolwassenen (16-25 jaar) in
de regio Hart voor Brabant in beeld. Dit project is een samenwerking tussen de GGD Hart voor
Brabant, Reinier van Arkel en de Universiteit Utrecht.
Voor het onderzoek ‘Generatie Gezond’ verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring
beschrijven GGD Hart voor Brabant, Reinier van Arkel en de Universiteit Utrecht op welke manier
zij in het onderzoek ‘Generatie Gezond’ omgaan met de persoonsgegevens.
Wat is het doel en waarom verzamelen we deze gegevens?
GGD’s hebben in Nederland een wettelijke taak om de gezondheid van inwoners te monitoren. De
respons op de monitors loopt al jaren terug. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe manieren van
monitoring en werving die beter aansluiten bij de doelgroep.
Begin 2021 zijn GGD Hart voor Brabant, Reinier van Arkel en Universiteit Utrecht gestart met het
project ‘Generatie Gezond’. Het project kent de volgende doelen:
-

Experimenteren met een moderne manier van werving (via social media) en kortere en
makkelijkere vragenlijsten.

-

De mentale gezondheid van jongvolwassenen (16-25 jaar) in de regio Hart voor Brabant in
beeld brengen.

-

Doelgroepenanalyse van bereikte jongeren.

Grondslag uitvoering Generatie Gezond
GGD Hart voor Brabant, Reinier van Arkel en Universiteit Utrecht voeren met dit onderzoek een
taak van algemeen belang uit, namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van Wet
publieke gezondheid (artikel 2 lid 2a en b Wet publieke gezondheid). Bij het uitvoeren van de
monitor worden alleen de gegevens gebruikt die voor het uitoefenen van de wettelijke taken
noodzakelijk zijn. Deze taak van algemeen belang is ook de basis waarop wij bijzondere
persoonsgegevens (zoals opleiding) mogen verwerken. Wil je hier meer over weten? Neem dan
contact op met GGD Hart voor Brabant, Reinier van Arkel of Universiteit Utrecht.
Deelname aan Generatie Gezond is vrijwillig. Jij bepaalt zelf of je deelneemt aan dit onderzoek.
Door te klikken op de knop ‘ja ik doe mee’ geef je toestemming.
Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
De monitor ‘Generatie Gezond’ wordt uitgevoerd in november en december 2021 en januari 2022
onder jongvolwassenen (16-25 jaar) in de regio Hart voor Brabant. Jongvolwassenen worden onder
andere gevraagd mee te doen (door de vragenlijst in te vullen) door middel van uitnodigingen via
sociale media, intermediairs, sleutelfiguren in de gemeente. Het invullen van de vragenlijst duurt 5
minuten.
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Welke gegevens verzamelen we?
In de vragenlijst vragen we naar bepaalde achtergrondkenmerken van de deelnemers. Dit gaat om
geslacht, leeftijd, de vier cijfers van je postcode, opleidingsniveau en school/werk.
Deze achtergrondkenmerken hebben we onder andere nodig om vast te kunnen stellen dat de
mensen die mee doen aan ons onderzoek een goede doorsnee vormen van de bevolking van 16
t/m 25 jaar in de regio Hart voor Brabant.
In de vragenlijst komen verder de volgende onderwerpen aan bod:
▪

Tevredenheid met eigen leven

▪

Gevoelens

▪

Stress

▪

Life events

▪

Lichamelijke klachten

▪

Bewegen

▪

Eten

▪

Slapen

▪

Lachgas

▪

Zelfvertrouwen

▪

Corona

▪

Vertrouwen in toekomst

▪

E-mailadres indien mee loten voor een beloning. Deze mailadressen worden direct na
downloaden gescheiden van de rest van de data.

Het merendeel van deze onderwerpen heeft betrekking op de mentale gezondheid van de
deelnemers. De antwoorden behandelen we uiteraard zeer vertrouwelijk. We beschermen de
privacy zoals dat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven. Door
een combinatie van ingevulde gegevens kan een deelnemer soms indirect worden herkend. Dit is
een bijeffect maar niet een doel van het onderzoek. De GGD neemt alle maatregelen die nodig zijn
om herkenning zo goed mogelijk te beperken.
Aan het eind van de vragenlijst worden respondenten uitgenodigd om mee te loten voor het
winnen van één van de 15 Fitbits. Bij toestemming wordt gevraagd om een e-mailadres achter te
laten. Dit e-mailadres wordt apart verwerkt en wordt niet gekoppeld aan de antwoorden op de
vragenlijst.
Een inkijkexemplaar van de vragenlijst van Generatie Gezond kan je opvragen via
onderzoek@ggdhvb.nl
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Wie hebben toegang tot de verzamelde gegevens?
1. GGD Hart voor Brabant, Reinier van Arkel en Universiteit Utrecht
Binnen de drie partijen hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de
verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. De
antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.
2. Qualtrics
Deze partij zorgt voor afname van de vragenlijst en de tijdelijke dataopslag. Deze externe
partij is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en
geheimhoudingsplicht. Er is door de Universiteit van Utrecht met Qualtrics een
verwerkersovereenkomst afgesloten waarin deze voorwaarden zijn vastgelegd.
3. Derden
De GGD, Reinier van Arkel of Universiteit van Utrecht kan beslissen gegevens te delen met
derden voor onderzoek. In dat geval zorgt de GGD, Reinier van Arkel of Universiteit van
Utrecht ervoor dat een persoon niet kan worden herkend in de gedeelde gegevens. Het
delen met derden kan alleen via een data request formulier bij de Universiteit van Utrecht.
Wij doen dit als dit noodzakelijk is en alleen onder strikte voorwaarden.
Alle partijen die je gegevens ontvangen vinden privacy erg belangrijk. Er worden strikte
maatregelen genomen om de herleidbaarheid van gegevens te beperken. Daarnaast treffen alle
partijen technische en organisatorische maatregelen om de gegevens goed te beveiligen. We
presenteren alleen resultaten over de totale groep deelnemers of over subgroepen, zoals mannen
en vrouwen. We maken nooit de persoonlijke antwoorden openbaar.
Hoe lang worden de gegevens van de monitor Generatie Gezond bewaard?
De monitor Generatie Gezond heeft het doel om de mentale gezondheid van jongvolwassenen te
monitoren. Daarvoor moeten we ook in de toekomst beschikking houden over de resultaten van
het onderzoek. De antwoorden uit de vragenlijsten worden daarom maximaal 16 jaar bewaard door
de Universiteit van Utrecht. Voor een aantal gegevens geldt een uitzondering:
-

Emailadressen voor deelname aan vervolgonderzoek en het verloten van de prijzen, worden
direct na het gebruik voor dat specifieke doeleinde verwijderd.

-

De ingevulde vragenlijsten worden uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de invultermijn
verwijderd uit Qualtrics.

Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?
Op basis van de wet heb je als betrokkene verschillende rechten met betrekking tot de verwerking
van je gegevens. Meer informatie over deze rechten kun je vinden op de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens.
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Bij wie kan ik terecht met vragen, verzoeken of klachten?
Heb je vragen of klachten over het onderzoek of hoe de GGD met de ingevulde vragenlijsten
omgaat? Neem dan contact op via onderzoek@ggdhvb.nl en we zorgen dat je vraag bij de juiste
organisatie terecht komt.
Heb je vragen over privacy, jouw rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend of wil je een
klacht indienen, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming van:
•

GGD Hart voor Brabant: functionarisgegevensbescherming@ggdhvb.nl

•

Reinier van Arkel:

fg@reiniervanarkel.nl

Mocht je niet tevreden zijn over de afhandeling van jouw klacht of verzoek, dan kan je je wenden
tot de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Voor meer informatie over hoe wij omgaan met je privacy, zie onze algemene privacyverklaring:
•

GGD Hart voor Brabant

•

Reinier van Arkel: meer informatie via

•

Universiteit van Utrecht

fg@reiniervanarkel.nl

Deze privacyverklaring is bijgesteld op 13-12-2021. Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen,
wij zullen de meest actuele versie altijd hier publiceren.

4

