
Happiness22 Privacyverklaring

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en hoe kan je ons contacteren?

Happiness22 is de officiële web-app van het NN-UGent Geluksonderzoek. De
verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is bijgevolg de instelling van de hoofdonderzoeker van
de studie, Prof. Lieven Annemans (UGent).

Je contactgegevens, zullen enkel bekend zijn bij altruis.be (de ontwikkelaar van de web-app). Op die
manier kunnen de onderzoekers jouw contactinformatie nooit linken met je antwoorden op de
vragenlijsten.

De Data Protection Officer kan jou desgewenst meer informatie verschaffen over de bescherming van
jouw persoonsgegevens. Contactgegevens: Hanne Elsen, privacy@ugent.be.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Happiness22 verwerkt het volgende type persoonsgegevens:

➔ Gebruikersgegevens: voornaam of aanspreektitel en e-mailadres.

Via de vragenlijsten in het kader van dit onderzoek zullen de volgende persoonsgegevens verwerkt
worden:

➔ Demografische persoonsgegevens: Geslacht, opleidingsniveau, burgerlijke staat, postcode,
inkomen, leeftijd, beroepscategorie en gezinssamenstelling.

Doeleinden en rechtsgrond  van de verwerking van jouw persoonsgegevens

Je toestemming om deel te nemen aan de studie betekent dat we gegevens van jou verwerken voor
het doel van de studie. Deze verwerking van gegevens is wettelijk voorzien op basis van artikel 6,
paragraaf 1 (a) en artikel 9, paragraaf 2 (j) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Enkel altruis.be is bekend met je persoonsgegevens zoals voornaam of aanspreektitel en e-mailadres
om met jou te kunnen communiceren. De onderzoekers van de UGent hebben geen toegang tot deze
gegevens. Deze gegevens zullen ook nooit gedeeld worden met derde partijen.

Enkel het onderzoeksteam van de hoofonderzoeker aan de UGent heeft toegang tot de overige
hierboven vernoemde demografische persoonsgegevens. Deze gegevens zullen eveneens nooit
gedeeld worden met derde partijen.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR) (EU) 2016/679
van 27 april 2016 (die vanaf 25 mei 2018 in voege is) en de Belgische wet van 30 juli 2018,
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, zal jouw persoonlijke
levenssfeer worden gerespecteerd en kan je toegang krijgen tot de over jou verzamelde gegevens. Elk
onjuist gegeven kan op jouw verzoek verbeterd worden.

Enkel de gepseudonimiseerde gegevens zullen gebruikt worden voor analyse en in alle documentatie,
rapporten of publicaties (in wetenschappelijke tijdschriften of congressen) over de studie, en. zullen
bewaard worden niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt.Vertrouwelijkheid van jouw gegevens wordt dus steeds gegarandeerd.

mailto:privacy@ugent.be


Veiligheid van jouw persoonsgegevens

Happiness22 draagt zorg voor jouw persoonsgegevens en zorgt voor passende technische en
organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van verlies
of onrechtmatige verwerking.

Welke rechten heb je in het kader van de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens door Happiness22 kan je in bepaalde omstandigheden
verschillende rechten uitoefenen zoals bijvoorbeeld het recht op inzage, verbetering en beperking
van de persoonsgegevens die van jou verwerkt worden. Voor het uitoefenen van deze rechten kan je
je in eerste instantie wenden tot het onderzoeksteam van de hoofdonderzoeker
(sara.claes@ugent.be), welke uw verzoek uiterlijk binnen één maand zullen beantwoorden. Om
zekerheid te verkrijgen over de gegrondheid van een aanvraag of de identiteit van de aanvrager kan
het onderzoeksteam om aanvullende informatie vragen. 

Happiness22 behoudt zich het recht voor om verzoeken te weigeren die op onredelijke wijze worden
herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw
systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze) of de
privacy van anderen in gevaar brengen.

Indien je meent dat onvoldoende gevolg werd gegeven aan jouw vraag, kan je je wenden tot de Data
Protection Officer via privacy@ugent.be of tot de Belgische toezichthouder:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijzigingen in privacyverklaring

Onderhavige privacyverklaring kan worden aangepast om te blijven voldoen aan de toepasselijke
wetgeving.

We beperken uw rechten onder dit privacybeleid niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We
vermelden altijd de datum waarop de laatste wijzigingen zijn aangebracht en we bieden toegang tot
gearchiveerde versies die u kunt bekijken. Indien er aanzienlijke wijzigingen worden aangebracht,
geven we een duidelijkere melding hiervan (via een e-mailbericht met wijzigingen in het
privacybeleid).
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