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Privacyverklaring GGD Flevoland Grootschalig testen gemeente Dronten 
Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de gemeente Dronten 

samen met de GGD Flevoland gestart met het proefproject ‘Grootschalig testen’. Tijdens dit project 

worden alle inwoners van de gemeente Dronten van 12 jaar en ouder uitgenodigd om zich 

meerdere keren te laten testen op het coronavirus. Op verschillende locaties in de gemeente wordt 

gedurende enkele weken grootschalig getest op het coronavirus. Als onderdeel van dit project 

kunnen inwoners met een positieve testuitslag ondersteuning ontvangen tijdens de isolatieperiode.  

 

Doel van het project Grootschalig testen Dronten 

Het project Grootschalig testen heeft verschillende doelen: 

- Het onderzoeken van de testbereidheid van inwoners wanneer zij de mogelijkheid hebben 

om meerdere malen te testen; 

- De verspreiding van het coronavirus in de gemeente Dronten in kaart brengen; 

- Het evalueren van een ondersteuningsaanbod voor inwoners tijdens een isolatieperiode dat 

wordt aangeboden door gemeente Dronten. 

 

Verwerkt de GGD Flevoland persoonsgegevens van mij en zo ja, welke? 

In dit project verzamelt GGD Flevoland persoonsgegevens zoals uw naam, leeftijd en postcode. 

GGD Flevoland verzamelt daarnaast resultaten van de coronatesten en BCO gesprekken. Om de 

doelen van het project te bereiken, analyseren onderzoekers van GGD Flevoland en 

gedragswetenschappers van het RIVM en de UvA de gegevens uit dit onderzoek. GGD Flevoland 

stuurt hiervoor geanonimiseerde gegevens naar het RIVM en de UvA. Deze gegevens zijn zo 

bewerkt dat het op geen enkele manier herleidbaar tot u is. Voor het delen van uw 

persoonsgegevens met deze andere organisaties vraagt GGD Flevoland altijd uw toestemming. 

 

Op welke wijze gebruikt GGD Flevoland gegevens in dit onderzoek? 

De persoonsgegevens worden door GGD Flevoland zelf alleen gebruikt om alle benodigde 

onderzoeksgegevens van een onderzoeksdeelnemer aan elkaar te koppelen. De uiteindelijke data 

bestanden die worden gebruikt om antwoord te geven op de onderzoeksvragen, bevatten geen 

direct herleidbare persoonsgegevens. Wanneer een positief geteste deelnemer aangeeft een 

ondersteuningsaanbod te willen ontvangen, wordt deze deelnemer (na toestemming) om 

persoonsgegevens gevraagd die worden gedeeld met ZamenEen voor het regelen van het 

ondersteuningsaanbod.  

 

Grondslag uitvoering Grootschalig Testen in gemeente Dronten 

GGD Flevoland voert dit onderzoek uit ter vervulling van een taak van algemeen belang. Deze taak 

staat beschreven in de Wet publieke gezondheid. GGD Flevoland mag volgens deze wet persoons-

gegevens verwerken om onderzoek te doen naar de bestrijding en preventie van infectieziekten, 

waar dit onderzoek naar het Grootschalig testen in Dronten onder valt. Bij het uitvoeren van dit  
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onderzoek gebruikt GGD Flevoland alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen 

van de wettelijke taken. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. 

 

Wie ontvangen de door GGD Flevoland verzamelde gegevens in dit onderzoek? 

Binnen GGD Flevoland hebben slechts enkele speciaal geautoriseerde medewerkers die 

verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de 

onderzoeksgegevens. De onderzoeksgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. 

GGD Flevoland kan beslissen gegevens te delen met derden voor onderzoek. Wanneer gegevens 

met derden worden gedeeld, zorgt de GGD ervoor dat er geen persoonsgegevens worden gedeeld. 

Onderzoeksgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden wanneer deze voor 

onderzoeksdoeleinden worden gebruikt en als er een contract opgesteld en ondertekend, of 

wanneer GGD Flevoland wettelijk verplicht is gegevens te delen (bijvoorbeeld als de politie dat eist 

bij een vermoeden van een misdrijf). GGD Flevoland verstrekt onder geen voorwaarde 

onderzoeksgegevens aan commerciële bureaus, verzekeringsbedrijven e.d. 

 

GGD Flevoland werkt in dit onderzoek samen met het RIVM, de UvA en ZamenEen Dronten.  

- ZamenEen Dronten ontvangt persoonsgegevens, alleen indien de deelnemer hier 

toestemming voor geeft. Voor deze uitwisseling van gegevens zijn afspraken vastgelegd in 

een verwerkersovereenkomst. 

- Het RIVM en de UvA ontvangen resultaten van het onderzoek zonder persoonsgegevens. 

 

GGD Flevoland, ZamenEen Dronten, het RIVM en de UvA hebben privacy hoog in het vaandel 

staan. Alle partijen treffen technische en organisatorische maatregelen zodat de 

onderzoeksgegevens goed worden beveiligd. Zoals genoemd hebben alleen GGD medewerkers die 

betrokken zijn bij het onderzoek Grootschalig testen toegang tot de persoonsgegevens.  

Hoe lang worden de gegevens die verzameld zijn in het kader van dit onderzoek 

bewaard door GGD Flevoland? 

GGD Flevoland bewaart de verzamelde gegevens in het kader van dit onderzoek zo lang als dat 

nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. Dit betekent dat bestanden met persoonsgegevens 

6 maanden na afronding van het onderzoek worden verwijderd en bestanden zonder 

persoonsgegevens 15 jaar na afronding van het onderzoek. 

Welke rechten heb ik? 

Als betrokkene heeft u de volgende rechten waarop u zich voor deze verwerking kan beroepen. 

Voor meer toelichting op wat deze rechten inhouden verwijzen we u graag naar de website van de 

Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Recht op inzage, rectificatie, beperking of vergetelheid  

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen
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Een verzoek tot inzage, rectificatie of vergetelheid is alleen mogelijk in de fase waarin wij gege-

vens verzamelen. Na deze eerste fase (tot 6 maanden na afronding van het onderzoek) worden 

alle herleidbare gegevens verwijderd.  

 

Recht op informatie  

Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. Heeft u aanvullende vragen dan 

is in het laatste deel van deze verklaring toegelicht hoe u deze kunt stellen.  

 

Recht op dataportabiliteit  

U heeft het recht om door u aangeleverde persoonsgegevens in een digitaal (machine leesbaar) 

formaat terug te ontvangen. Dit geldt enkel voor de gegevens waarvoor u toestemming heeft ge-

geven.  

 

Intrekken van toestemming  

Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens vragen wij uw toestemming. Het staat u vrij 

deze toestemming in te trekken. Evenals bij het recht op inzage, rectificatie, beperking of verge-

telheid is het alleen mogelijk hieraan te voldoen in de eerste fase van dit onderzoek.  

 

Vrijheid van deelname en recht op bezwaar  

Deelname aan het onderzoek Grootschalig testen is vrijwillig. Op elk moment kan deelname wor-

den geweigerd, zonder opgave van reden. U heeft echter ook het formele recht op bezwaar dat u 

kan inzetten wanneer u daar gebruik van wil maken door specifiek een op u van toepassing zijnde 

situatie. 

 

Bij wie kan ik terecht met vragen? 

Indien u vragen heeft over uw rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit 

onderzoek of een klacht willen indienen, dan kunt u altijd contact opnemen met:  

Marc van de Geer, functionaris gegevensbescherming  

Email: privacy@ggdflevoland.nl   

Indien u vragen heeft over het onderzoek of hoe GGD Flevoland met de ingevulde vragenlijsten 

omgaat, dan kunt u contact opnemen met:  

Onderzoeksteam GGD Flevoland  

Email: onderzoek@ggdflevoland.nl   

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw klacht of verzoek of hoe uw klacht of verzoek is af-

gehandeld, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via 

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

 

Voor meer informatie over hoe GGD Flevoland omgaat met uw privacy, zie onze algemene privacy-

verklaring: https://www.ggdflevoland.nl/privacy   

mailto:privacy@ggdflevoland.nl
mailto:onderzoek@ggdflevoland.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient
https://www.ggdflevoland.nl/privacy
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Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring wordt gewijzigd. Let dus altijd op de datum 

hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u 

door te geven. 

Deze verklaring is opgesteld op 11 maart 2021 


