Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring betreft de website van de BRAIN-studie (www.BRAIN-studie.nl). Het onderzoek
van de BRAIN-studie wordt uitgevoerd aan de Wageningen Universiteit.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met de BRAIN-onderzoekers. Zij vinden het van belang
dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben zij in deze verklaring
voor u uiteengezet hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hebt.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, neem dan gerust contact op met de
onderzoekers via adhd@wur.nl.
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel welke persoonsgegevens
van u worden verzameld, hoelang deze bewaard blijven en wie deze persoonsgegevens eventueel van
de onderzoekers ontvangen.
Doel
Het toesturen van het
BRAIN-studie
informatiepakket
Het toesturen van
BRAIN-nieuwsbrief
Aanmelden kind voor
deelname aan de
BRAIN-studie

Welke
persoonsgegevens
• Naam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• E-mail adres
• Voornaam kind
• Achternaam kind
• Geboortedatum
kind
• Voornaam
ouders
• Achternaam
ouders
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Diagnose ADHD,
ODD, ASS (PDDNOS), dyslexie,
dyscalculie kind
• Medicatiegebruik
kind

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Uitvoering van de
overeenkomst

Na versturen van het
pakket worden uw
gegevens binnen 6
maanden verwijderd.
Zolang u aangemeld
bent.
Tot 15 jaar na afloop
van de BRAIN-studie

• De BRAINonderzoekers

Uitvoering van de
overeenkomst
Uitvoering van de
overeenkomst

• De BRAINonderzoekers
• De BRAINonderzoekers

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekken de BRAIN-onderzoekers uw persoonsgegevens niet aan derden,
tenzij BRAIN wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht om de BRAIN-onderzoekers te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij
zij op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage
te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij
een dergelijk verzoek te identificeren.
Beveiliging persoonsgegevens
De BRAIN-onderzoekers treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen zij er voor dat
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alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de
persoonsgegevens afgeschermd is en dat de genomen veiligheidsmaatregelen regelmatig
gecontroleerd worden.
Gebruik van Google Analytics
De BRAIN-studie website maakt gebruik van Google Analytics. De persoonlijke gegevens van de
bezoeker blijven echter anoniem en het IP-adres van de bezoeker wordt gemaskeerd. Er is een
verwerkingsovereenkomst met Google getekend hetgeen betekent dat er geen data doorgestuurd
worden naar aanvullende Google-diensten.
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op
de website van de BRAIN-studie. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De
BRAIN-onderzoekers raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende
privacyverklaring van die websites te raadplegen.
Wijziging van het privacybeleid
Het privacybeleid kan aangepast worden om deze up-to-date te houden. Op de website kan steeds de
meest recente versie van de Privacyverklaring worden ingezien. Het is dan ook aan te bevelen om de
Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen de BRAIN-onderzoekers
er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, inzage hierin wilt hebben of
correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt doorvoeren, dan kunt u contact opnemen
met:
Verantwoordelijke:
de BRAIN-studie onderzoekers
E-mail:
adhd@wur.nl
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen de BRAIN-onderzoekers u ook graag als u een klacht heeft over de verwerking van
uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via hun website:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
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