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Privacyverklaring 
Studie seoulvirus in gehouden ratten 

 
 
Dit is de privacyverklaring van het RIVM, gevestigd te Bilthoven en ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30276683 hierna: "RIVM". 
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens het RIVM verwerkt wanneer u 
deelneemt aan het onderzoek “Studie seoulvirus in gehouden ratten”, en voor welke 
doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. 
 
Welke informatie verzamelen we? 
Indien u toestemming hiervoor geeft, bewaren we de volgende gegevens: 
Naam 
e-mailadres 
telefoonnummer 
 
U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. 
 
Wat doen we met uw informatie? 
Uw contactgegevens worden enkel, indien u daarmee heeft ingestemd, gebruikt om de 
resultaten van het seoulvirus-onderzoek van uw rat(ten) en de samenvatting van het 
onderzoek naar u toe te sturen en (indien u dit heeft aangegeven) te benaderen indien 
vervolgonderzoek plaatsvindt. Over de resultaten van het gehele onderzoek wordt alleen in 
algemene zin en zonder naamsvermelding gerapporteerd. Uw gegevens zullen niet aan 
derden worden verstrekt. 
 
Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
Uw gegevens zullen tot 15 jaar na afronding van het onderzoek bewaard worden. Indien u 
besluit zich uit het onderzoek terug te willen trekken, zal na een schriftelijk verzoek aan 
rattenonderzoek@rivm.nl daartoe het door u verstrekte opgeslagen materiaal vernietigd 
worden. 
 
Waar worden uw gegevens bewaard? 
De onderzoeksgegevens worden bewaard op de server van het RIVM die zich in Nederland 
bevindt en waar alleen de betrokken onderzoekers toegang hebben tot de gegevens. 
 
Het RIVM neemt passende technische of organisatorische maatregelen zodat een passende 
beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is. 
 
Hoe kunt u contact opnemen met ons over uw persoonsgegevens? 
Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen over het onderzoek, deze 
privacyverklaring, heeft u bezwaren tegen het gebruik van uw gegevens door het RIVM of 
wenst u uw rechten die aan u zijn toegekend op grond van de algemene verordening 
gegevensbescherming uit te oefenen, dan kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam 
seoulvirus bij gehouden ratten, centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie van het RIVM-
centrum Infectieziektebestrijding via rattenonderzoek@rivm.nl of via de volgende betrokken 
onderzoekers:  
 
Miriam Maas, tel. nr. 030 274 4712 
Marieke Opsteegh, tel. nr. 030 274 3437 
Tryntsje Cuperus, tel. nr. 030 274 2794 
 


