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Privacyverklaring voor opiniepanelleden 

 

Zorgbelang Drenthe is een maatschappelijke organisatie die vanuit een onafhankelijke 

positie opkomt voor de belangen van alle inwoners in Drenthe die gebruik maken van zorg 

of ondersteuning.  

 

Met betrekking tot het opiniepanel dragen we zorg voor passende technische en 

administratieve beschermingsmaatregelen ter bescherming van uw privacy.  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Omdat u lid bent van ons panel verwerken en bewaren wij de volgende gegevens:  

• Naam 

• Woonplaats 

• Telefoonnummer 

• Emailadres 

• Geboortedatum 

• Uw toestemming 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Ons opiniepanel is bedoeld voor inwoners van Drenthe en omstreken die een stem willen 
hebben en mee willen praten over de ontwikkelingen in het zorglandschap. 
Wij  verzamelen geen gegevens van personen jonger dan 16 jaar.  
 
Met welk doel en met welke grondslag verzamelen wij persoonsgegevens 
Gegevens worden met expliciete toestemming (toestemming bij aanmelding) van het 
opiniepanellid op grondslag van de statuten van Zorgbelang Drenthe verzameld voor: 

• Collectieve belangenbehartiging 
 
Hoe bewaren we gegevens 

• Gegevens die u actief verstrekt bij het invullen van vragenlijsten worden opgeslagen 
in een beveiligde map waar alleen de onderzoeker(s) toegang tot hebben.  

 
Delen van gegevens 
Uw contactgegevens worden niet gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden dan het 
opiniepanel en worden ook nooit, zonder uw expliciete toestemming, aan derden 
doorgegeven.  
 
Beveiligingsmaatregelen 
Uw persoonsgegevens worden gescheiden van de antwoorden op enquêtes. 
Persoonsgegevens worden bewaard op het netwerk van Zorgbelang Drenthe. Toegang tot 
dit netwerk is beveiligd. Alleen de onderzoeker(s) hebben toegang tot de data, overige 
medewerkers niet.  
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Rapportage 
Onderzoeksuitkomsten worden nooit herleidbaar naar individuele personen gerapporteerd, 
tenzij u hier expliciet toestemming voor geeft tijdens het onderzoek.  
 
Mogelijkheid tot uitschrijven, wijzigen of verwijderen van uw gegevens 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten 
verwijderen. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@zorgbelang-drenthe.nl 
 
Zorgbelang Drenthe 
Annerweg 30 
9471 KV  ZUIDLAREN 
050-7271500 
info@zorgbelang-drenthe.nl 
www.zorgbelang-drenthe.nl 
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