Privacyverklaring Volwaardig leven, Innovatie-impuls

Wie zijn wij?
Het project Innovatie-impuls wordt in opdracht van VWS uitgevoerd door Stichting Vilans, in
samenwerking met Academy Het Dorp. Vilans verwerkt de gegevens voor dit project.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat over de zorg voor ouderen en
jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Het ministerie maakt het
overheidsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en sport.
Binnen stichting Academy Het Dorp kijken bedrijven, kennisinstellingen en zorgprofessionals op een
vernieuwende manier naar de zorg. Samen met mensen met een beperking bedenken en testen zij
slimme oplossingen en innovaties die het leven van mensen met een beperking gemakkelijker en
zelfstandiger maken. De inzet van technologie is hierbij onmisbaar.
Stichting Vilans is gevestigd in Utrecht aan de Catharijnesingel 47. Vilans is het Nederlandse
kenniscentrum voor de langdurige zorg. Vilans onderzoekt, adviseert en deelt kennis over de
langdurige zorg. Vilans verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en
regelgeving waaronder de AVG.
Vilans vindt de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van
haar andere relaties en bezoekers van de website en congressen belangrijk. Daarom gaat Vilans
zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Wanneer verzamelen wij uw (persoons)gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult op een formulier dat wij u
toesturen of dat u op kennispleingehandicaptensector.nl vindt. Of wanneer u op een andere wijze
informatie met ons deelt. Tevens wanneer u zich inschrijft voor één van onze bijeenkomsten of
congressen.
Waarom verzamelen wij uw (persoons)gegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens ten behoeve van het project Innovatie-impuls. Dit
bestaat uit: begeleiding, monitoring en kennisverspreiding over de deelname door de zorgorganisatie
inclusief de behaalde resultaten. Tevens voor het organiseren van bijeenkomsten en congressen
waar u zich voor aangemeld heeft of heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn. Van specialisten
verzamelen en verwerken wij de persoonlijke gegevens en uw persoonlijke, inhoudelijke bijdrage.
Welke (persoons)gegevens verzamelen wij van u?
De persoonsgegevens die wij verwerken voor deelname aan het project (begeleiding, monitoring en
kennisverspreiding) en voor bijeenkomsten en congressen zijn hieronder vermeld. U bent zelf
verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
•

Naam en adres zorgaanbieder en eventueel de deelnemende locaties;

•
•
•
•
•
•
•

Naam en contactgegevens bestuurder;
Naam en contactgegevens contactpersoon;
Aard van de zorg die geleverd wordt per deelnemende locatie, indien reeds bekend;
Aantal cliënten en medewerkers per deelnemende locatie, indien reeds bekend;
Indien reeds gestart project: wat is de stand van zaken?;
Voor bijeenkomsten waarbij een maaltijd wordt verzorgt kan eveneens informatie over uw
allergie of maaltijdvoorkeuren worden verwerkt;
De resultaten van het onderzoek zullen met naam en toenaam worden verspreid onder de
deelnemende partijen.

Specifiek voor de specialisten verwerken we aanvullende gegevens:
•
•
•
•

Uw naam en contactgegevens;
Vanuit welk thema/welke thema’s u een rol als specialist wilt vervullen;
Vanuit welke functie/rol u uw kennis en ervaring wilt inzetten;
Blijk van toestemming van de werkgever om met ons te onderzoeken of u als specialist kunt
worden ingezet. NB: We zullen de toestemming van uw werkgever nogmaals vragen als we
zicht hebben op de aard en omvang van uw inzet in het programma.

De persoonsgegevens worden gedeeld met de personen die betrokken zijn bij het project Innovatieimpuls, werkzaam bij Stichting Vilans, Stichting Academy Het Dorp, VWS en de andere deelnemende
organisaties. Voor het organiseren van bijeenkomsten binnen het project kan gebruik gemaakt
worden van een extern bureau. Als er gebruik wordt gemaakt van een extern bureau dan heeft Vilans
hiermee een verwerkersovereenkomst gesloten waarmee de relevante persoonsgegevens
overeenkomstig de AVG worden verwerkt. Daarnaast kan Vilans op basis van een gerechtelijk bevel
of op grond van een wettelijke plicht uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Uw
gegevens worden binnen Nederland verwerkt.
Bewaartermijn persoonsgegevens
De onderzoeksgegevens die worden opgehaald gedurende het project zijn nodig om de gestelde
doelen te behalen. Deze gegevens worden volgens Nederlandse Gedragscode
Wetenschapsbeoefening van VSNU minimaal 10 jaar bewaard en op verzoek van andere
wetenschapsbeoefenaars ter beschikking gesteld voor verder wetenschappelijk onderzoek tenzij
wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
Rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, verwijdering of overdracht
van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen het
verwerken van uw gegevens.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Vilans verwerkt, dan kunt u een schriftelijk
inzageverzoek doen. Vilans behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist,
onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten
wijzigen of aan te vullen.
U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan privacy@vilans.nl.

Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop Vilans omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen
Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen neemt u dan contact op met onze Privacy
Officer via privacy@vilans.nl.
Gebruik van cookies
Vilans maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een
website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt of in de sessie
van uw browser staat. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te
onderscheiden. Alles over het gebruik van cookies door Vilans kunt u vinden in ons cookiebeleid.
Wijzigingen
Vilans behoudt zich het recht voor om deze privacy statement aan te passen. De meest actuele
privacy statement van Innovatie-impuls is te vinden op kennispleingehandicaptensector.nl.
Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Vilans
een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens
verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), en in
nieuwsbrieven van Vilans.

