Privacyverklaring Kindermonitor 2022,
GGD Kennemerland
GGD Kennemerland doet één keer per vier jaar, in opdracht van de gemeenten, onderzoek naar de
gezondheid, welzijn en leefstijl van kinderen. Dit onderzoek heet de Kindermonitor 2022 en vindt
plaats van 3 maart t/m 15 mei 2022 onder ouders/verzorgers van jonge kinderen (leeftijd vanaf 4
maanden t/m 11 jaar) middels een digitale vragenlijst. De verplichting om dit onderzoek uit te
voeren is bij wet bepaald in de Wet publieke gezondheid (Wpg).
Voor de Kindermonitor 2022 verwerken de betrokken partijen persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring beschrijft GGD Kennemerland op welke manier zij in de Kindermonitor 2022
omgaat met de persoonsgegevens uit de ingevulde vragenlijst, de daaruit komende
onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgt dat deze goed worden beschermd.
Doel Kindermonitor 2022
De Kindermonitor 2022 wordt uitgevoerd voor de volgende doelen, specifiek voor de doelgroep
jonge kinderen:
-

Het krijgen van inzicht in de gezondheid, welzijn, leefstijl en opvoeding van 0 t/m 11 jarige
kinderen in regio Kennemerland.

-

Het ontwikkelen van lokaal beleid om de gezondheid van kinderen te bevorderen.

-

Het in kaart brengen van risico- en beschermende factoren voor de gezondheidssituatie
van kinderen in regio Kennemerland.

Verwerkt GGD Kennemerland persoonsgegevens van mij/mijn kind en zo ja, welke?
Om bovenstaande doelen te bereiken, gebruikt GGD Kennemerland digitale vragenlijsten. Hiermee
worden gegevens over u en uw kind verzameld. GGD Kennemerland heeft de opdracht gegeven
aan I&O Research om de vragenlijsten uit te sturen binnen de regio, en de ingevulde vragenlijsten
weer te verzamelen. Nadat alle vragenlijsten zijn ingevuld worden de gegevens geanonimiseerd en
is er geen informatie meer herleidbaar naar u als persoon.
In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod:
-

Persoonsgegevens: leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling, geografische indicator
(viercijferige postcode), opleidingsniveau van ouder(s)/verzorger(s), werksituatie van
ouder(s)/verzorger(s).

-

Bijzondere persoonsgegevens: algemene gezondheid, geluk, beperking of aandoening,
slaapgedrag, weerbaarheid, buitenschoolse activiteiten, voorlezen, prestatiedruk,
beeldschermgebruik, bewegen ((buiten)spelen, fietsen/lopen naar school, sporten op
school en in vrije tijd), voeding (borst- en bijvoeding, ontbijt, fruit, groenten, water en thee
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zonder suiker, zoete drankjes), opvoeding (zorgen, hulp krijgen/nodig, sociale steun),
leefomgeving, gevolgen corona crisis, ingrijpende gebeurtenissen, moeite met rondkomen,
roken door ouder(s)/verzorger(s) (in huis, in aanwezigheid van kind), alcoholgebruik door
ouder(s)/verzorger(s) (in aanwezigheid van kind, rekening houden met kind),
schoolbeleving, (cyber)pesten en gedrag.
-

Ook vraagt GGD Kennemerland of mensen mee willen doen aan het GGD Panel (zo ja,
emailadres nodig) en aan de prijsverloting (zo ja, dan wordt door I&O research een
eventueel gewonnen prijs verstuurd naar het adres waar de uitnodigingsbrief heen is
gestuurd). Uiteraard zijn mensen hier helemaal vrij in en kunnen ze ook besluiten niet mee
te doen, dan hebben we hun gegevens niet nodig.

Op welke wijze gebruikt GGD Kennemerland de gegevens van de ingevulde
vragenlijsten?
GGD Kennemerland maakt rapportages voor gemeenten en andere partijen op basis van de
verzamelde gegevens. GGD Kennemerland plaatst de rapportages over de regio en de afzonderlijke
gemeenten op haar vrij toegankelijke Gezondheidsatlas. Deze is te vinden op:
www.gezondheidsatlaskennemerland.nl. Er zijn maatregelen getroffen om te zorgen dat gegevens
in deze rapportages niet te herleiden zijn naar personen, door alleen te rapporteren over groepen.
Grondslag van dit onderzoek
GGD Kennemerland voert dit onderzoek uit ter vervulling van een taak van algemeen belang,
namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van Wet publieke gezondheid (artikel 2
lid 2a en b en artikel 5a Wet publieke gezondheid).
Bij het uitvoeren van de Kindermonitor 2020 gebruikt GGD Kennemerland alleen de gegevens die,
voor het uitoefenen van de wettelijke taken die GGD Kennemerland namens de gemeenten
uitvoert, noodzakelijk zijn.
Deelname aan de Kindermonitor 2022 is vrijwillig
Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens heeft GGD Kennemerland uw uitdrukkelijke
toestemming nodig. Dit staat beschreven in de huidige wetgeving. GGD Kennemerland vraagt
daarom aan het begin van de digitale vragenlijst of u akkoord bent met het verwerken van de
bijzondere persoonsgegevens die hierboven zijn genoemd. Voor de overige gewone
persoonsgegevens kan GGD Kennemerland een beroep doen op bovengenoemde wettelijke
grondslag.
Wie ontvangen de met de Kindermonitor 2022 verzamelde gegevens?
Binnen GGD Kennemerland hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de
verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden
worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.
GGD Kennemerland maakt gebruik van I&O Research om de technische afname van de digitale
vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Deze externe partij is verbonden aan
strenge voorwaarden, zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht. Er is met deze partij
een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin deze voorwaarden zijn vastgelegd.
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De negen gemeenten in regio Kennemerland ontvangen rapportages op groepsniveau van GGD
Kennemerland. Alleen voor onderzoeksdoeleinden kunnen geanonimiseerde gegevens aan andere
instellingen verstrekt worden. In dat geval zorgt de GGD ervoor dat een persoon niet kan worden
herkend in de gedeelde gegevens. GGD Kennemerland houdt zich hiervoor aan vastgestelde
wetgeving en interne afspraken. GGD Kennemerland verstrekt geen onderzoeksgegevens aan
commerciële bureaus, verzekeringsbedrijven e.d.
Hoe lang worden gegevens die verzameld zijn met de Kindermonitor 2022 bewaard?
De Kindermonitor 2022 heeft onder meer het doel om de gezondheidssituatie van jonge kinderen
te volgen in de tijd (monitoren). Het gaat hier dus om het in kaart brengen van trends bij groepen,
en niet het volgen van individuele personen. Dit betekent dat GGD Kennemerland ook in de
toekomst beschikking moet blijven houden over de ingevulde vragenlijsten zodat zij de
eerdergenoemde doelen kan behalen en de eerdergenoemde taken juist kan uitvoeren. Dit bestand
met ingevulde vragenlijsten bevat geen identificerende gegevens, het zijn zogeheten
gepseudomiseerde gegevens. GGD Kennemerland hanteert een bewaartermijn van 15 jaar voor de
Gezondheidsmonitors (waaronder de Kindermonitor 2022 valt). De gegevensbestanden worden
bewaard voor de termijn van 15 jaar, zodat van een aantal achtereenvolgende
Gezondheidsmonitors trendgegevens kunnen worden gepresenteerd. Na 15 jaar wordt de
maatschappij als zodanig veranderd beschouwd dat onderzoeksgegevens geen betekenis meer
hebben.
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 en verwijdering
Een verzoek tot inzage, rectificatie of vergetelheid is alleen mogelijk indien betrokkene nog
beschikt over de inloggegevens en kan alleen tijdens de periode van dataverzameling. Dit is t/m 15
mei 2022. Zonder de inloggegevens is het niet mogelijk om de gegevens in de databestanden te
identificeren, omdat er verder geen direct identificerende kenmerken worden geregistreerd. I&O
Research onderzoekt op geen enkele wijze eigenhandig de gegevens zolang er nog herleidbaarheid
is. Zij zullen alleen op verzoek van de betrokkene zelf (wanneer u uw inloggegevens doorgeeft aan
I&O én het tijdens de periode van dataverzameling plaatsvindt) uw inloggegevens gebruiken om u
als persoon te identificeren, zodat de u uw recht op inzage, rectificatie, beperking, verwijdering kan
uitoefenen. Na de periode van dataverzameling verwijdert I&O Research alle herleidbare gegevens
waardoor het niet meer mogelijk is om uw gegevens te herleiden.
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
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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
gegeven en kan enkel tijdens de periode van dataverzameling. Dit is t/m 15 mei 2022.
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
verwijdering is het alleen mogelijk hieraan te voldoen in de eerste fase van dit onderzoek, omdat
na deze fase gegevens niet meer herleidbaar zijn. Dit is t/m 15 mei 2022.
Vrijheid van deelname en recht op bezwaar
Deelname aan de Kindermonitor 2022 is vrijwillig. Op elk moment kan deelname worden
geweigerd, zonder opgave van reden. U heeft ook het formele recht op bezwaar dat u kan inzetten.
Het is echter alleen mogelijk hieraan te voldoen in de eerste fase van dit onderzoek, omdat na
deze fase gegevens niet meer herleidbaar zijn. Dit is t/m 15 mei 2022.
Bij wie kan ik terecht met vragen?
GGD Kennemerland heeft een overzicht gemaakt van veel gestelde vragen over de Kindermonitor
2022. U kunt dit overzicht met de antwoorden hier vinden:
www.ggdkennemerland.nl/kindermonitor
Indien u nog andere vragen heeft over het onderzoek of over hoe GGD Kennemerland met de
ingevulde vragenlijsten omgaat, dan kunt u contact opnemen met: epi@ggdkennemerland.nl.

Indien u vragen heeft over uw rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit
onderzoek of een klacht wilt indienen, dan kunt u altijd contact opnemen met: privacy@vrk.nl.
Bent u het niet eens met de uitkomst van uw klacht of verzoek of hoe uw klacht of verzoek is
afgehandeld, 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 Kennemerland omgaat met uw privacy, zie ons algemene
privacyreglement: https://www.vrk.nl/-/media/Veiligheidsregio/Beleid/Algemene-privacyregelingVRK-2018.ashx?la=nl-NL

Deze verklaring is opgesteld op 12-01-2022
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