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Regionale Privacyverklaring  
Corona Gezondheidsmonitor 

Volwassenen en Ouderen 2022 
GGD Brabant-Zuidoost vindt een goede bescherming van persoonsgegevens van essentieel 

belang. Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens en 

nemen daarin onze verantwoordelijkheid volgens de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).  

Wie verzamelt en gebruikt mijn persoonsgegevens? 
I&O Research verzamelt jouw persoonsgegevens namens GGD Brabant-Zuidoost. De 

ingevulde vragenlijsten worden met de volgende Partijen gedeeld:  

• GGD Hart voor Brabant  

• GGD West-Brabant  

• GGD Zeeland  

• CBS  

• RIVM  

• GGD GHOR Nederland  

• I&O Research  

 

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt?  
GGD Brabant-Zuidoost is wettelijk verplicht om de invloed van het Coronavirus op de 

gezondheid en het welbevinden van de inwoners te onderzoeken. Dit doen wij door het 

uitzetten van de vragenlijst onder een gedeelte van onze inwoners en de antwoorden op te 

vragen te analyseren.  

 

STAP 1: Gegevensverzameling 

 
Het CBS heeft een steekproefbestand gemaakt waaruit blijkt dat je bent uitgekozen voor een 
vragenlijstonderzoek. Deze steekproefbestand wordt met I&O Research gedeeld. 

 

STAP 2:  I&O Research 
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I&O Research verstuurd de uitnodiging voor de vragenlijst naar jou. Nadat je de vragenlijst 
hebt ingevuld, ontvangt I&O Research jouw gegevens. 
 

STAP 3: GGD GHOR 

 
I&O Research verzamelt jouw gegevens van de vragenlijst en stuurt het door naar GGD GHOR 
Nederland waar jouw gegevens worden gecontroleerd en opgeschoond. In deze fase worden 
alle herleidbare gegevens verwijderd en alleen de antwoorden van de basisvragen blijven 
over.  
 

STAP 4: RIVM en CBS 

 
Na het opschonen van jouw gegevens, verstuurd GGD GHOR Nederland de gegevens naar het 
RIVM waar uniforme en gecombineerde datasets worden gemaakt. Deze datasets gaan terug 
naar het CBS en GGD GHOR Nederland waar ze worden gecontroleerd.  
 

STAP 5: GGD 

 
GGD GHOR Nederland deelt de definitieve datasets met GGD Brabant-Zuidoost. GGD Brabant-
Zuidoost werkt samen met GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant en GGD Zeeland en 
deelt de definitieve datasets met hen. 
 

Welke persoonsgegevens worden er gebruikt?  
In de vragenlijsten komen de volgende persoonsgegevens aan bod:  

• Gewone persoonsgegevens: geslacht, geboortejaar, huishoudsamenstelling, 

opleidingsniveau, werksituatie, financiële situatie, vrijwilligerswerk;   

• Bijzondere persoonsgegevens: algemene gezondheid, chronische aandoeningen, 

welbevinden, mentale gezondheid, lengte en gewicht, roken, alcoholgebruik, 

bewegen, mantelzorg geven, sociale steun, gevolgen coronaperiode, wonen en 

samenleving, gezonde mobiliteit, geluidhinder, geurhinder en lichthinder, veiligheid.  

 

Wat is de juridische basis voor het gebruik van mijn persoonsgegevens? 
GGD Brabant-Zuidoost heeft de wettelijke taak om de gezondheidssituatie van de inwoners 

te bewaken, en de invloed van het Coronavirus op de gezondheid en het welzijn van de 
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inwoners te signaleren. Door onderzoek kan GGD Brabant-Zuidoost de zorg voor de inwoners 

verbeteren. Dit zijn taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid en het Besluit Publieke 

Gezondheid. 

 

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 
GGD Brabant-Zuidoost zal de persoonsgegevens niet langer dan de vastgestelde 

bewaartermijn bewaren. Voor dit onderzoek is dit 10 jaar.  

 

Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?  
Op basis van de wet heb je verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw 

gegevens. Deze privacyrechten zijn hieronder opgesomd: 

• Je hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over het gebruik van jouw 

persoonsgegevens. Dat doen we via deze privacyverklaring; 

• Je hebt het recht om inzage te vragen in jouw persoonsgegevens; 

• Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen; 

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

verwijderen;  

• Je hebt in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van 

jouw persoonsgegevens. 
 

GGD Brabant-Zuidoost ontvangt een bestand met gegevens die niet meer direct herleidbaar 

zijn naar een persoon. Om je privacyrechten uit te oefenen kun je daarom contact opnemen 

met het CBS of het RIVM via https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact/infoservice of AVG-

RIVM@rivm.nl. 

  

Heb je aanvullende vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kan je ook altijd 

contact opnemen via privacy@ggdbzo.nl  

 

Waar kan ik terecht met klachten?  
Heb je klachten over de manier waarop jouw gegevens zijn verwerkt of over de manier waarop 

een verzoek is afgehandeld? Je kan dan in eerste instantie een klacht indienen bij de 

Functionaris Gegevensbescherming van GGD BZO via fg@ggdbzo.nl  

 

Ben je het niet eens met de uitkomst van je klacht of hoe jouw klacht is afgehandeld, dan kan 

je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact/infoservice
mailto:AVG-RIVM@rivm.nl
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https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient
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Wijzigingen  
GGD BZO zal deze privacyverklaring wijzigen indien dat nodig is of er aanpassingen 
plaatsvinden in de partijen die jouw persoonsgegevens ontvangen of de soort 
persoonsgegevens die over jou worden verzameld.   
 
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 08-11-2022 


