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Privacyverklaring VAccinatie Studie COrona (VASCO) 
 
Dit is de privacyverklaring van het RIVM voor VASCO. Deze 
privacyverklaring is een aanvulling op de algemene privacyverklaring 
van het RIVM. Door uw gegevens met het RIVM te delen voor VASCO 
draagt u bij aan het wetenschappelijk onderzoek van het RIVM naar de 
lange termijn effectiviteit van de verschillende COVID-19 vaccins die 
worden gebruikt in het Nederlandse vaccinatieprogramma. Er wordt 
bijvoorbeeld onderzocht hoe goed de verschillende vaccins werken tegen 
COVID-19 en hoe lang ze werkzaam zijn tegen COVID-19.  
 
Voordat u kunt deelnemen aan dit onderzoek, vult u eenmalig een online vragenlijst 
in. Aan de hand van uw antwoorden wordt bekeken of u voldoet aan de 
voorwaarden voor deelname aan VASCO. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken tot welke 
leeftijdsgroep u behoort en of u in een zorginstelling woont.  
Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Wij willen u er op wijzen dat 
deelname aan dit onderzoek geen invloed heeft op het wel of niet ontvangen van 
(vervolg)vaccinaties tegen COVID-19. Heeft u zorgen over uw gezondheid? Zoek 
dan altijd hulp via de gebruikelijke medische instanties. 
 
Verwerkingsverantwoordelijke 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geldt als 
verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens voor 
VASCO. Onze contactgegevens zijn: 
 
Bezoekadres      Correspondentieadres 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  RIVM 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9    Postbus 1 
3721 MA Bilthoven      3720 BA Bilthoven 
Telefoon       E-mail 
030-274 91 11      info@rivm.nl 
 
Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn gegevens als uw naam, geboortedatum en geslacht. 
Daarnaast staat in de wet dat sommige persoonsgegevens ‘bijzonder’ zijn. Deze 
zijn door de wetgever extra beschermd. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens over uw 
gezondheid (zoals symptomen en ziekten) of uw afkomst. 
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
De persoonsgegevens verzameld voor VASCO worden bewerkt (gepseudonimiseerd) 
om de mogelijkheid dat u aan de hand van de gegevens kunt worden 
geïdentificeerd zoveel mogelijk te beperken. Voor VASCO verwerken wij de 
volgende gegevens: 

• Naam, adres, woonplaats 
• Telefoonnummer 
• Geboortedatum 
• Geslacht 

https://www.rivm.nl/documenten/privacyverklaring-rivm
https://www.rivm.nl/documenten/privacyverklaring-rivm
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• Postcode 
• Opleiding en beroep  
• E-mailadres  

 
Ook vragen wij u naar de maatregelen die u neemt tegen verspreiding van het 
COVID-19 virus: 

• Aantal mensen op bezoek 
• Aantal nauwe contacten 
• Reisbewegingen (binnen- en buitenland) 
• Dragen mondkapje in openbare ruimtes (ja/nee) 
• Aanhouden 1,5 m afstand (ja/nee) 
• Thuiswerken (ja/nee) 

 
Gegevens die iets zeggen over iemands gezondheid zijn voorbeelden van bijzondere 
persoonsgegevens. De volgende gezondheidsgegevens worden verzameld voor 
VASCO: 

• Zwangerschap 
• Gewicht/lengte 
• Rookgedrag 
• Onderliggende ziektes en chronische aandoeningen  
• Medicatiegebruik 
• Contact arts 
• COVID-19 gegevens: 

• Besmetting  
• Testgegevens 
• Ziekenhuisopname 
• COVID-19 gerelateerde symptomen; 

• Vaccinatiestatus en -datum (influenza en COVID vaccinatie); 
• Gegevens over uw psychisch welbevinden (bv. neerslachtigheid, 

depressiviteit); 
• Laboratoriumuitslagen van de bloedmonsters die u via een vingerprik 

afneemt. 
 
Andere bijzondere persoonsgegevens die worden verzameld voor VASCO zijn de 
volgende gegevens over uw afkomst: 

• Geboorteland 
• Geboorteland van uw ouders 

 
De onderzoeksresultaten die voortvloeien uit de verwerking van de bovenstaande 
gegevens worden op anonieme wijze gepubliceerd, en zullen niet terug te herleiden 
zijn naar een deelnemer in de studie.  
 
Voor welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt? 
Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het uitvoeren van 
wetenschappelijk onderzoek naar de (lange termijn) effectiviteit van de 
verschillende COVID-19 vaccins die worden gebruikt in het Nederlandse 
vaccinatieprogramma; tevens worden de verschillende vaccins met elkaar 
vergeleken.  
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Wat is de grondslag voor het verwerken van uw 
persoonsgegevens? 
Voordat u kunt deelnemen aan de studie, vragen wij uw uitdrukkelijke 
toestemming. Alleen met die toestemming kunnen wij het onderzoek uitvoeren en 
de onderzoeksgegevens verwerken. Voordat u toestemming geeft, kunt u via het 
toestemmingsformulier aanvullende informatie over de studie en deze 
privacyverklaring raadplegen. Daarnaast wordt in het toestemmingsformulier 
gevraagd of het RIVM u ook mag benaderen voor vervolgonderzoek. Ook dat kan 
slechts als u hiervoor uw toestemming verleend. 
U kunt uw toestemming altijd intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft 
geen terugwerkende kracht. Dit betekent dat het intrekken van uw toestemming 
geen gevolgen heeft voor verwerkingen die zijn gedaan in de periode voorafgaand 
aan het intrekken van uw toestemming. Het intrekken van uw toestemming doet u 
door een e-mail te sturen naar: vasco-rivm@juliusclinical.com. 
 
Hoe lang bewaren wij uw (persoons)gegevens? 
Voor alle gegevens die binnen dit wetenschappelijk onderzoek worden verzameld 
(de onderzoeksgegevens), geldt een bewaartermijn van 20 jaar. Iedere deelnemer 
krijgt een studienummer toegewezen, waarmee uw naam- en adresgegevens 
worden losgekoppeld van uw onderzoeksgegevens. Op deze manier past het RIVM 
pseudonimisering toe, om de mogelijkheid dat u aan de hand van de gegevens kunt 
worden geïdentificeerd zoveel mogelijk te beperken. 
 
Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens? 
Alleen de onderzoekers van het RIVM die rechtstreeks betrokken zijn bij VASCO 
hebben toegang tot de gepseudonimiseerde gegevens. De gegevens worden 
uitdrukkelijk niet voor andere doeleinden gebruikt dan beschreven in ‘Voor welk 
doel zijn uw persoonsgegevens verwerkt?’. 
 
Hoe worden uw (persoons)gegevens bewaard?  
De bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang. Daarom past het 
RIVM diverse beveiligingstechnieken en procedures toe deze bescherming te 
waarborgen, zoals het pseudonimiseren van de persoonsgegevens. De opslag van 
de gegevens is in Nederland, en de gegevens zullen de Europese Unie niet verlaten. 
Met de betrokken partijen heeft het RIVM verder strikte afspraken gemaakt op 
grond waarvan gegevens onderling uitgewisseld mogen worden. Alle 
beveiligingsmaatregelen worden periodiek gecontroleerd en waar nodig bijgewerkt 
naar de nieuwste standaarden. 
 
Gebruikte verwerkers 
Julius Clinical doet de logistieke en praktische uitvoering van de studie. Voor het 
aanbieden, opmaken en vormgeven van de brieven, toestemmingsformulieren en 
vingerprik pakketjes en de tijdelijke opslag (maximaal 1 maand) van de aan de 
hand daarvan verkregen gegevens maken wij gebruik van Xerox (vaste leverancier 
van het RIVM voor het verzenden van poststukken) en Mailstreet. De vragenlijsten 
worden verzameld met een app, deze app is ontwikkeld en in beheer van Your 
Research. De verwerking van de bloedmonsters gebeurt door Daklapack. Julius 
Clinical is de verwerker voor het RIVM in het kader van dit onderzoek.  Mailstreet, 
Your Research en Daklapack zijn subverwerkers van Julius Clinical. Uw gegevens 
worden opgeslagen op servers in Nederland en uw gegevens verlaten de Europese 
Unie niet. 
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Als u een vraag, klacht of suggestie hebt dan kunt u ons altijd mailen op: vasco-
rivm@juliusclinical.nl. 
 
Uw rechten 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u verschillende rechten als 
het gaat om controle te houden over uw persoonsgegevens. Deze vindt u op de 
website van de Autoriteit persoonsgegevens via deze link. 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-
avg/rechten-van-betrokkenen 
 
Indien u een beroep wenst te doen op uw rechten dan dient u de procedure te 
volgen die is opgenomen in de algemene privacy verklaring van het RIVM 
(https://www.rivm.nl/privacy). Voor bijvoorbeeld het inzien van persoonsgegevens 
is het onder andere voor de bescherming van uw privacy nodig dat u zichzelf eerst 
identificeert. Wij willen niet dat uw persoonsgegevens, bij het uitoefenen van uw 
rechten, in verkeerde handen komen. 
U heeft altijd het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in 
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie 
daarover vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-
uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.  
 
Vragen, verzoeken en klachten 
Heeft u een vraag, verzoek of klacht over deze privacyverklaring of over de 
verwerking van uw persoonsgegevens door het RIVM voor VASCO? Neem dan 
gerust contact met ons op via vasco-rivm@juliusclinical.nl. 
U kunt ook de Functionaris Gegevensbescherming van het ministerie voor 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport benaderen. Dit kan bij vragen over de juiste 
toepassing en naleving van de privacywetgeving. Of over het indienen van 
klachten. 
Digitaal:  fg-vws@minvws.nl 
Schriftelijk:  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
  Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken 
  Postbus 20350 
  2500 EJ Den Haag 
 
Wijziging privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. In dat geval zullen wij de gewijzigde 
privacyverklaring publiceren op: www.rivm.nl/vasco 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen
https://www.rivm.nl/privacy
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap
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