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Kennisgeving gegevensbescherming 

Laatst bijgewerkt: 22 januari 2020 

1. Over deze kennisgeving 

1. Deze Privacyverklaring ("Kennisgeving") verklaart hoe wij (zoals hieronder gedefinieerd) informatie verzamelen, 
delen en gebruiken die, alleen of in combinatie met andere informatie, betrekking heeft op u ("Persoonlijke 
gegevens") in uw hoedanigheid van respondent van enquêtes of deelnemer aan onderzoeken ("u" en "uw"), 
uitgevoerd als onderdeel van het ConcePTION consortium ("ConcePTION Leden", "wij" en "ons"). Het ConcePTION 
consortium verenigt een aantal partners, die optreden als gezamenlijke gegevenscontrollers wanneer zij 
Persoonsgegevens verwerken in de context van het consortium. De volledige lijst met ConcePTION Leden en hun 
respectieve contactgegevens zijn hier beschikbaar. 

2. We gebruiken deze Persoonlijke Gegevens verzameld via enquêtes en onderzoeken in een niet-geïdentificeerde 
geaggregeerde vorm om onderzoeksrapporten te genereren. Met andere woorden, uw naam zal in dergelijke 
eindrapporten niet verschijnen. 

3. Deze Kennisgeving beschrijft ook de rechten die u heeft met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij over u 
verwerken en hoe u deze kunt uitoefenen. 

4. ConcePTIE Leden behandelen de naleving van hun privacyverplichtingen serieus. Daarom hebben we deze 
Kennisgeving ontwikkeld, waarin de normen worden beschreven die ConcePTION Leden toepassen om persoonlijke 
gegevens te beschermen. 

5. Als gezamenlijke gegevensbeheerders zijn ConcePTION Leden ervoor verantwoordelijk dat de verwerking van 
Persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en in het bijzonder aan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

6. Neem de tijd om deze Kennisgeving aandachtig te lezen. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact 
met ons op via het gedeelte "Contact" op de website van ConcePTION, beschikbaar via https://www.imi-
conception.eu/contact/. 

2. Welke Persoonlijke Gegevens verwerken ConcePTION Leden en waarom? 

1. De soorten Persoonlijke Gegevens die we over u kunnen verzamelen, en de redenen waarom we deze 
verwerken, omvatten: 

Waarom we deze verzamelen Soorten Persoonlijke Gegevens Rechtsgrond 
-Opstellen en onderhouden van 
een bestand van potentiële 
respondenten voor 
toekomstige enquêtes of 
onderzoeken; 
-Het uitvoeren van enquêtes of 
onderzoeken; 
-Het publiceren van 
geaggregeerde resultaten. 

- Identificatie gegevens: naam, 
contactgegevens zoals e-mail; 
- Professionele gegevens: 
functie, afdeling, informatie 
over uw beroep; 
-  De antwoorden die u in de 
enquête of onderzoeken geeft 
kunnen persoonlijke gegevens 
bevatten; 

- Rechtmatige belangen van de 
ConcePTION Leden om het 
onderzoeksproject van  
ConcePTION uit te voeren; 
 
- Uw uitdrukkelijke toestemming 
in overeenstemming met artikel 9 
van de AVG. 
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- De antwoorden kunnen ook 
gezondheidsgegevens bevatten 
met betrekking tot uw 
zwangerschap en borstvoeding. 

 

Als we u vragen om andere persoonlijke gegevens te verstrekken die niet hierboven zijn beschreven, worden deze 
specifieke Persoonlijke Gegevens en de reden waarom we deze vragen aan u duidelijk gemaakt op het moment dat 
we deze Persoonlijke Gegevens verzamelen. 

2. We kunnen ook automatisch bepaalde informatie van uw apparaat verzamelen wanneer u een e-mail over onze 
enquêtes of onderzoeken ontvangt, enquêtes invult of online deelneemt aan een onderzoek. In het bijzonder kan 
de informatie die wij automatisch verzamelen gegevens omvatten zoals uw IP-adres, apparaattype, unieke 
apparaatidentificatienummers, browsertype, globale geografische locatie (bijv. locatie op land- of stadsniveau) en 
andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe uw apparaat heeft gereageerd op 
de enquête- of onderzoekspagina's, inclusief de geopende pagina's en geklikte links. 

Door deze informatie te verzamelen, kunnen we het gedrag van de respondenten van de enquête en de deelnemers 
aan het onderzoek beter begrijpen, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze website voor hen interessant 
is. We gebruiken deze informatie voor onze interne analysedoeleinden. 

3. Het is voor ons technisch mogelijk om persoonlijke gegevens over u te ontvangen van bronnen van derden (incl. 
Survey Monkey), maar alleen wanneer we hebben gecontroleerd of deze derde partijen uw toestemming hebben of 
anderszins wettelijk toegestaan of verplicht zijn om uw Persoonlijke Gegevens aan ons openbaar te maken. 

4. De soorten Persoonlijke Gegevens die we van derden verzamelen, omvatten antwoorden op enquêtes of 
onderzoeken, analyses, rapporten en statistieken en we gebruiken deze Persoonlijke Gegevens die we van deze 
derden ontvangen om informatie te verzamelen, genereren en verspreiden met betrekking tot de effecten van 
medicijnen die tijdens de zwangerschap en het borstvoeden bij vrouwen en hun zorgverleners, zoals vermeld in de 
missie van het ConcePTION project. We kunnen ook bepaalde informatie ontvangen die automatisch via uw apparaat 
wordt verzameld (zie hierboven) door externe serviceproviders zoals Survey Monkey. 

3. Met wie delen ConcePTION Leden uw Persoonlijke Gegevens? 

Naast de uitwisseling van Gegevens tussen ConcePTION Leden kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken 
aan de volgende groepen ontvangers: 

a. aan onze externe onderzoekers en externe partners voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze 
kennisgeving. Dergelijke onderzoekers analyseren de resultaten en stellen een rapport of publicatie op over 
dergelijke resultaten. Onze externe partners worden hier vermeld. 

b. aan onze externe leveranciers en serviceproviders die ons gegevensverwerkingsdiensten bieden of die anderszins 
persoonlijke gegevens verwerken voor doeleinden die in deze kennisgeving worden beschreven of aan u worden 
meegedeeld wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen. Dit kunnen openbaarmakingen aan externe 
leveranciers en andere serviceproviders zijn die we gebruiken in verband met het ConcePTION project, inclusief om 
ons te ondersteunen op gebieden zoals online enquêteproviders (zoals SurveyMonkey), IT-platformbeheer of 
ondersteuningsdiensten, infrastructuur en applicatiediensten, gegevens analytics; 
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c. aan een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere 
derde partij waarvan wij geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of 
regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of ( iii) om uw vitale 
belangen of die van een andere persoon te beschermen; 

d. aan onze auditors, adviseurs, wettelijke vertegenwoordigers en soortgelijke agenten in verband met de 
adviesdiensten die zij ons voor legitieme doeleinden en onder contractueel verbod van het gebruik van de 
Persoonsgegevens voor enig ander doel verlenen; 

4. Hoe we uw privacy beschermen 

We zullen Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze Kennisgeving en in overeenstemming met 
de volgende uitgangspunten: 

a. Eerlijkheid: we zullen Persoonlijke Gegevens eerlijk verwerken. Dit betekent dat we transparant zijn over hoe we 
Persoonsgegevens verwerken en dat we deze zullen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke 
wetgeving. 

b. Beperking van het doel: we zullen Persoonlijke Gegevens verwerken voor gespecificeerde en wettige doeleinden, 
en zullen deze niet verwerken op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden. 

c. Evenredigheid: we zullen Persoonlijke Gegevens verwerken op een manier die in verhouding staat tot de 
doeleinden die de verwerking beoogt te bereiken. 

d. Nauwkeurigheid van de gegevens: we nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonlijke 
Gegevens die we bewaren juist, volledig en, indien nodig, actueel zijn. Het is echter ook uw verantwoordelijkheid 
om ervoor te zorgen dat uw Persoonlijke Gegevens zo nauwkeurig, volledig en actueel mogelijk worden gehouden 
door ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen of fouten met behulp van het onderstaande 
contactformulier. 

e. Gegevensbeveiliging: we nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonlijke 
Gegevens die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken, zijn ontworpen 
om een beveiligingsniveau te bieden dat past bij het risico van het verwerken van uw Persoonlijke Gegevens. 
Specifieke maatregelen die we gebruiken, zijn onder meer het opslaan van gegevens op een server met beperkte 
toegang. 

f. Gegevensverwerkers: we kunnen derden inschakelen om Persoonlijke Gegevens voor en namens ons te 
verwerken. We vereisen dat dergelijke gegevensverwerkers Persoonlijke Gegevens verwerken en strikt onze 
instructies opvolgen en passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat Persoonlijke Gegevens beschermd 
blijven. 

g. Internationale gegevensoverdracht: uw Persoonlijke Gegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt in 
andere landen dan het land waar u woonachtig bent. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben 
die verschillen van de wetten van uw land en in sommige gevallen mogelijk niet zo beschermend zijn. We hebben 
echter passende voorzorgsmaatregelen genomen om te eisen dat uw Persoonlijke Gegevens in overeenstemming 
met deze kennisgeving beschermd blijven. 

h. Gegevensbewaring: we bewaren uw Persoonlijke Gegevens wanneer we daar een wettige behoefte aan hebben. 
We zullen de antwoorden op de enquête bewaren voor de duur van het onderzoeksproject tot maart 2024. 
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Wanneer we geen blijvende wettelijke noodzaak hebben om uw Persoonlijke Gegevens te verwerken, zullen we 
deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw Persoonlijke Gegevens in back-
uparchieven zijn opgeslagen), zullen we uw Persoonlijke Gegevens veilig opslaan en deze isoleren van verdere 
verwerking totdat verwijdering mogelijk is. 

5. Uw gegevensbeschermingsrechten 

U hebt de volgende gegevensbeschermingsrechten: 

a. Als u toegang wenst tot uw Persoonlijke Gegevens, deze wilt corrigeren, bijwerken of verwijderen, kunt u dit op 
elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via het gedeelte 'Contact' op de website van 
ConcePTION, beschikbaar via https://www.imi-conception.eu/contact/ ; email: maximiliane@thesynergist.org 

b. Bovendien kunt u in bepaalde omstandigheden, zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving inzake 
gegevensbescherming, bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens, ons vragen om de 
verwerking van uw Persoonlijke Gegevens te beperken of om portabiliteit van uw Persoonlijke Gegevens te vragen. 
Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het gedeelte 'Contact' op de 
website van ConcePTION, beschikbaar via https://www.imi-conception.eu/contact/; email: 
maximiliane@thesynergist.org 

c. Als we uw Persoonlijke Gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming 
op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van 
enige verwerking die we voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw 
Persoonlijke Gegevens die is uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming. 

d. Als u een klacht heeft of bezorgd bent over hoe wij uw Persoonlijke Gegevens verwerken, zullen wij trachten 
dergelijke bezorgdheid aan te pakken. Als u vindt dat wij uw klacht of bezorgdheid niet voldoende hebben 
behandeld, heeft u het recht om bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw 
persoonlijke gegevens een klacht in te dienen. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale 
gegevensbeschermingsautoriteit. (Contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten in het Europese 
Economische Gebied, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (inclusief de VS en Canada) zijn hier 
beschikbaar.) 

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen 
uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

6. Updates van deze kennisgeving 

We kunnen deze kennisgeving van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische of technische 
ontwikkelingen. Wanneer we onze kennisgeving bijwerken, nemen we passende maatregelen om u te informeren, 
in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming voor 
materiële wijzigingen van de kennisgeving verkrijgen als en waar dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake 
gegevensbescherming. 

U kunt zien wanneer deze Privacykennisgeving voor het laatst is bijgewerkt door de "laatst bijgewerkte" datum te 
controleren die bovenaan deze Kennisgeving wordt weergegeven. 


