Privacy beleid – 30dagengezonder
30dagengezonder heeft als doel u te ondersteunen bij uw uitdaging van 1 maart t/m 30 maart 2019.
Hierbij vinden wij het van het grootste belang om vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens
om te gaan. De bescherming van uw gegevens is dan ook voor ons een topprioriteit. Op deze pagina
laten we u weten welke gegevens we registreren als u onze website gebruikt, waarom we deze
gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij
werken.
Dit privacy beleid is van toepassing op de gegevens die verstrekt worden via de website van
30dagengezonder.nl , welke onder de verantwoordelijkheid valt van GGD Gooi en Vechtstreek ,
statutair gevestigd te Bussum. GGD Gooi en Vechtstreek werkt hierbij samen met GGD Flevoland,
GGD Hollands Noorden en GGD Zaanstreek-Waterland.
Door u aan te melden als deelnemer aan de 30dagengezonder campagne op de website
www.30dagengezonder.nl gaat u akkoord met ons privacy beleid. U dient zich ervan bewust te zijn
dat 30dagengezonder niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.
Verzamelen en delen van persoonsgegevens.
Wanneer u zich aanmeldt om de uitdaging aan te gaan vragen we u om een aantal persoonsgegevens
te verstrekken. Wij vragen u slechts die gegevens die wij nodig hebben om onze dienst uit te kunnen
voeren.
Om gebruik te kunnen maken van deze website dient u zich aan te melden en vragen wij uw naam,
emailadres, regio waar u woonachtig bent, uw sekse, uw leeftijdscategorie en uw uitdaging in te
vullen. Uw naam en e-mailadres zullen wij gebruiken om u 1 keer voorafgaand aan de campagne, 2
keer per week tijdens de campagnemaand in maart 2019 en 1 keer na afloop van de campagne een
mailing te sturen. Daarnaast zullen wij uw naam en e-mailadres gebruiken voor het versturen van
een evaluatie na afloop en een aankondiging van 30dagengezonder 2020.
De overige door u ingevulde gegevens worden gebruikt om deelname aan de actie te kunnen
monitoren. De monitoring zal anoniem plaatsvinden. De GGD-en behouden zich het recht voor om de
voorwaarden van de actie tussentijds te wijzigen, zonder opgave van redenen.
De vier GGD-en (GGD Gooi&Vechtstreek, GGD Zaanstreek-Waterland, GGD Flevoland en GGD
Hollands Noorden) en haar werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
respecteren, waarbij geheimhouding van uw gegevens wordt gegarandeerd. Uw gegevens worden in
geen geval aan derden verstrekt of voor andere doeleinden gebruikt dan in het kader van de actie
30dagengezonder.nl.
De gegevens worden opgeslagen via de met SSL beveiligde website 30dagengezonder.nl en andere
beveiligingsmaatregelen zoals encryptie en wachtwoordgebruik. De door u verstrekte
persoonsgegevens zullen na 15 maanden worden vernietigd.
U kunt zich echter ten alle tijden afmelden voor de 30dagengezonder campagne door gebruik te
maken van de afmeldmogelijkheid onderaan de door ons verstuurde e-mails. Bij vragen over het
gebruik of beheer van uw gegevens, corrigeren van uw gegevens of afmelden of andere vragen, kunt
u contact opnemen met Irma Lameris via i.lameris@ggdgv.nl.
De uitgebreide privacyverklaring van de GGD/Regio Gooi en Vechtstreek treft u hier
www.regiogv.nl/privacyverklaring

Cookies
De website 30dagengezonder.nl plaatst, zogenaamd cookies op uw computer. Door middel van
cookies worden gegevens over het bezoek aan de website verzameld. Deze gegevens zijn niet te
herleiden tot personen en worden alleen op geaggregeerd niveau gebruikt om meer te weten te
komen over het bezoek aan de website. Deze website kan functioneren zonder cookies. U kunt uw
webbrowser-software zodanig instellen dat geen cookies op uw computer worden geplaatst.
Raadpleeg daarvoor de documentatie van het webbrowserprogramma.

