Privacyverklaring Trippen of Skippen
‘Trippen of Skippen’ is een onderzoek naar het drugsgebruik en de acceptatie van drugs in OostBrabant. Dit onderzoek is onderdeel van een breed regionaal project van de gemeenten in de
politieregio Oost-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de GGD Brabant Zuidoost en Novadic
Kentron dat op 1 september 2020 van start is gegaan. De werktitel van dit regionale project is
‘Drugs, wat doet het met jou?’. De GGD Hart voor Brabant, de GGD Brabant Zuidoost en Novadic
Kentron doen dit onderzoek in opdracht van de gemeenten uit deze regio.
Voor het onderzoek Trippen of Skippen verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring
beschrijven GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant en Novadic Kentron op welke manier zij
in de monitor Trippen of Skippen omgaan met de persoonsgegevens uit het onderzoek.
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Wat is het doel en waarom verzamelen we deze gegevens?
Op 1 september 2020 is in de regio Oost-Brabant het regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou?’
gestart. In dit project werken 38 gemeenten, de beide GGD-en en Novadic-Kentron samen om de
(veronderstelde) drugsgebruik in de regio minder normaal te maken. Onderdeel van het project is
de ontwikkeling van een terugkerende drugsmonitor.
De monitor Trippen of Skippen wordt uitgevoerd voor de volgende doelen:
-

Het krijgen van inzicht in de situatie rondom drugsgebruik van de bevolking van 16- t/m
27-jarigen in de regio Oost-Brabant. De monitor richt zich op de relatie van drugsgebruik
en factoren die hiermee te maken hebben. Ook wordt gekeken naar de huidige norm, als
het gaat over drugs.

-

Met behulp van de resultaten van het onderzoek een bijdrage leveren aan de de
ontwikkeling van interventies om drugsgebruik minder normaal te maken en om het
verloop van norm op lange termijn te kunnen volgen.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
De monitor ‘Trippen of Skippen’ wordt uitgevoerd in oktober en november 2021 onder
jongvolwassenen (16-27 jaar) in de regio Oost-Brabant. Jongvolwassenen worden gevraagd mee te
doen door middel van uitnodigen via sociale media, intermediairs, sleutelfiguren in de gemeente
etc.
Welke gegevens verzamelen we?
In de vragenlijst vragen we in eerste instantie naar bepaalde achtergrondkenmerken van de
deelnemers. Dit gaat om geslacht, leeftijd, de vier cijfers van je postcode, opleidingsniveau,
woonsituatie, school/werk en etniciteit.
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 27 jaar in Oost-Brabant.
In de vragenlijst komen verder de volgende onderwerpen aan bod:
▪

Vrijetijdsbesteding

▪

Houding en normen ten aanzien van drugsgebruik

▪

Inschatting van de risico’s van drugsgebruik

▪

Algemeen drugsgebruik

▪

Intentie voor toekomstig drugsgebruik

▪

Redenen voor drugsgebruik

▪

Toegang tot- en beschikbaarheid van drugsgebruik

▪

Invloed van de coronacrisis op drugsgebruik

▪

E-mailadres, voor uitnodiging tot herhaalonderzoek en/of meedoen voor de prijzen. Deze
mailadressen worden direct na downloaden gescheiden van de rest van de data.
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Het merendeel van deze onderwerpen heeft betrekking op het drugsgebruik 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 zich aan te melden voor
herhaalonderzoek van Trippen of Skippen. 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. Dit geldt ook voor mee loting aan de prijzen.
Een inkijkexemplaar van de vragenlijst van Trippen of Skippen kan je opvragen via
onderzoek@ggdhvb.nl
Wie hebben toegang tot de verzamelde gegevens?
1. De GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant en Novadic Kentron
Binnen de twee GGD’en 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. Enalyzer
Deze partij verzorgt voor GGD Brabant-Zuidoost en GGD Hart voor Brabant afname van de
vragenlijst en de tijdelijke dataopslag. Deze externe partij is gebonden aan strikte
voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht. Er is met Enalyzer
een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin deze voorwaarden zijn vastgelegd.
3. Derden
De GGD of Novadic Kentron kan beslissen gegevens te delen met derden voor onderzoek.
In dat geval zorgt de GGD of Novadic Kentron ervoor dat een persoon niet kan worden
herkend in de gedeelde gegevens. Het delen met derden kan ook niet zomaar. 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.
Grondslag uitvoering Trippen of Skippen
GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant en Novadic-Kentron 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
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persoonsgegevens (zoals etniciteit) mogen verwerken. Wil je hier meer over weten? Neem dan
contact op met jouw GGD.
Hoe lang worden de gegevens van de monitor Trippen of Skippen bewaard?
De monitor Trippen of Skippen heeft het doel om de situatie rondom drugs te volgen in de tijd
(monitoren). Daarvoor moeten we ook in de toekomst beschikking houden over de resultaten van
het onderzoek. Er wordt daarom op de antwoorden uit de vragenlijsten geen bewaartermijn
gesteld. 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 één maand na het verstrijken van de invultermijn
verwijderd uit Enalyzer.

Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?
Op basis van de wet heb je verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van je
gegevens. Je kunt gebruik maken van jouw rechten via de website van jouw GGD.
•

Je hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over het gebruik van jouw
persoonsgegevens, daarvoor gebruiken wij deze privacyverklaring;

•

Je hebt het recht om inzage te vragen in jouw persoonsgegevens en hiervan een kopie te
ontvangen;

•

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen;

•

Je hebt het recht om door jou aangeleverde persoonsgegevens digitaal terug te ontvangen.
Dit zijn onder andere de antwoorden die je hebt gegeven op de vragenlijst. Je kan deze
gegevens alleen direct na invullen van de vragenlijst opvragen, door op de knop te klikken
met ‘Overzicht antwoorden’;

•

Je hebt in sommige gevallen het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;

•

Je hebt het in sommige gevallen recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw
persoonsgegevens;

Als betrokkene heb je rechten. Deze staan hieronder beschreven. Meer informatie over deze
rechten kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
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
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 jouw GGD:
•

GGD Brabant-Zuidoost: fg@ggdbzo.nl

•

GGD Hart voor Brabant: functionarisgegevensbescherming@ggdhvb.nl

•

Novadic-Kentron: functionarisgegevensbescherming@novadic-kentron.nl
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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 de GGD omgaat met uw privacy, zie ons algemene
privacyverklaring:
•

GGD Brabant-Zuidoost

•

GGD Hart voor Brabant

•

Novadic-Kentron

Deze privacyverklaring is opgesteld op 04-10-2021. Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen,
wij zullen de meest actuele versie altijd hier publiceren.
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