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Privacy statement Jonge Klaren enquête 
 
De juniorsectie NVvR inventariseert jaarlijks via de  Jonge Klaren enquête de huidige 
arbeidsmarkt voor jonge radiologen. Sinds 2020 wordt er gebruik gemaakt van SurveyMonkey 
om deze Jonge Klaren enquête uit te zetten. 
 
In deze notitie is opgenomen hoe de juniorsectie NVvR omgaat met de inzendingen van de 
Jonge Klaren enquête, welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij 
deze gegevens verwerken, hoe wij met deze gegevens omgaan en welke rechten aan u in dat 
kader toekomen.  
 
Persoonsgegevens en doeleinden 
Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan 
identificeren. Ten behoeve van de Jonge Klaren enquête verzamelen wij de volgende 
persoonsgegevens: 
 

o E-mailadres 
o Lidnummer NVvR 

 
Deze persoonsgegevens worden door de juniorsectie NVvR gebruikt om dubbele inzendingen 
van de enquête eruit te filteren. Daarnaast willen we met deze gegevens voorkomen dat u 
onnodige herinneringen voor de enquête ontvangt wanneer u deze reeds heeft ingevuld.  
 
Verwerking en bewaren van gegevens 
Uw  antwoorden worden gepseudonimiseerd alvorens deze worden verwerkt. Dit houdt in 
dat de inzendingen overgezet worden naar een apart document waarin alle lidnummers zijn 
verwijderd en de gegevens gecodeerd worden met een uniek kenmerk dat niet herleidbaar is 
tot een individu. Het pseudonimiseren van de gegevens levert drie documenten op:  
 

1. De gepseudonimiseerde data 
2. Het sleuteldocument (de transponeringssleutel) 
3. De identiteitsgegevens 

 
Op deze manier kan de identiteit van de gepseudonimiseerde data alleen herleid worden 
door toegang te hebben tot zowel het sleuteldocument als het document met 
identiteitsgegevens. Deze documenten worden opgeslagen om bij toekomstige enquêtes de 
nieuw verzamelde gegevens, indien nodig, aan te kunnen vullen. Alleen de juniorsectie 
bestuursleden van de juniorsectie die de Jonge Klaren enquête beheren en verwerken 
hebben toegang tot deze documenten.  
 
Beveiliging van persoonsgegevens 
De gepseudonimiseerde data, het sleuteldocument en de identiteitsgegevens worden 
opgeslagen op de schijf van het bestuurslid dat de Jonge Klaren enquête beheert. De ID-data 
en de transponeringssleutel zijn tevens beveiligd met een wachtwoord.  
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Bewaartermijn van persoonsgegevens 
De gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard.  
De oude gegevens worden ieder jaar gecontroleerd bij het verwerken van een nieuwe Jonge 
Klaren enquête. Indien de bewaartermijn is verstreken, worden uw gegevens gewist.  
 
Rechten en plichten 
U heeft altijd het recht om de juniorsectie NVvR te verzoeken:  

o Uw gegevens te verwijderen 
o Inzage te geven in uw persoonsgegevens 
o Uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen 
o Verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
o De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken 

 
Publiceren van resultaten 
De resultaten van de Jonge Klaren enquête worden gepresenteerd tijdens o.a. de jaarlijkse 
opleidersvergadering en gepubliceerd in MemoRad. De resultaten worden op een dergelijke 
manier gepresenteerd zodat individuen niet herkenbaar of herleidbaar zijn. Daarnaast zullen 
de resultaten gebruikt worden om op landelijk niveau, bijvoorbeeld in samenwerking met 
juniorsecties van andere wetenschappelijke verenigingen, de arbeidsmarkt voor jonge 
medisch specialisten te inventariseren en onder de aandacht te brengen.   
 
Contact 
Indien u vragen heeft over dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen via 
juniornvvr@gmail.com.  
 
 


