Privacyverklaring ODISSEI
De privacyverklaring informeert u over welke persoonsgegevens worden verwerkt door ODISSEI en
hoe u uw privacy rechten kan uitoefenen.

Wie zijn wij?
ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) is een consortium
van deelnemende organisaties om een sociaalwetenschappelijke data-infrastructuur te ontwikkelen.
De penvoerder van ODISSEI is de Erasmus Universiteit Rotterdam, hierna genoemd de EUR, thans
met projectmanager Lucas van der Meer MSc. Bij de activiteiten van dit project worden de
privacyreglementen van de EUR gehanteerd. De EUR gaat op zorgvuldige wijze met
persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar de Privacy
Statement van de EUR.

Wat is het doel van deze website?
De ODISSEI-website verstrekt informatie over de faciliteiten waaraan ODISSEI ondersteunend is.
Daarnaast is het mogelijk om u via de website voor verschillende evenementen en onder andere de
nieuwsbrief aan te melden. Zoals opgenomen in de ODISSEI Gebruiksvoorwaarden is ODISSEI niet de
eigenaar van enige onderzoeksgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle
informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat
informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.
Indicatoren die ervoor zorgen dat informatie naar u te herleiden is zijn bijvoorbeeld uw naam, uw
emailadres en uw IP-adres.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens en van wie?
DOELEINDE
Functioneren website
Deelname aan events

PERSOONSGEGEVENS
Functionele cookies; anonieme analyse
Voor- en achternaam, mailadres, organisatie
(en functie op vrijwillige basis), soms
dieetvoorkeuren.
Tijdens evenementen op locatie kunnen er
foto’s worden gemaakt. Middels het
aanmeldformulier kunt u aangeven dat foto’s
van u niet gepubliceerd mogen worden. U mag
dit ook altijd nog achteraf aangegeven.
Tijdens online evenementen delen wij geen
persoonsgegevens. Afhankelijk van het
evenement en de gebruikte applicatie en de
instellingen waar wij en/of u voor kiezen, kan
u dan wel uw naam zichtbaar zijn voor de
andere deelnemers. Wij verzoeken
deelnemers niet op te nemen tijdens online

VAN WIE
Alle bezoekers van de website
Deelnemers evenementen

Nieuwsbrief

evenementen (waar mogelijk zullen wij de
gebruikte applicatie ook zo instellen).
Voor- en achternaam, mailadres, voorkeurstaal

Voor contact met de
deelnemende organisaties

Voor- en achternaam, mailadres,
telefoonnummer en functie

Personen die zich hebben aangemeld
(en niet afgemeld) voor de
nieuwsbrief.
Contactpersoon van de deelnemende
organisatie

Grondslagen
ODISSEI verwerkt persoonsgegevens op grond van toestemming of gerechtvaardigd belang.
Gegeven toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan op een later moment altijd weer
worden ingetrokken. Tegen verwerking van gegevens op grond van gerechtvaardigd belang kan
bezwaar worden gemaakt.
Zie ook het kopje inzage-, correctie- en verwijderverzoeken.

Gegevensdeling met derden
De door ODISSEI verzamelde persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit
noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de verwerkingsdoeleinden. Incidenteel kan op verzoek
een zakelijk mailadres worden gedeeld, immers draagt dit bij aan de netwerkdoelstelling van
ODISSEI.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken
waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?
Je kunt te allen tijde een inzage- correctie- of verwijderverzoek richten aan het Data Protection Office
van ODISSEI door een e-mail te sturen naar dpo@odissei-data.nl. Geef in alle gevallen duidelijk aan
dat het gaat om een verzoek op grond van de AVG.
In alle gevallen geldt dat je binnen een (1) maand na het ingediende en ontvangen verzoek antwoord
ontvangt.

Technische en organisatorische beveiliging van persoonsgegevens
Binnen ODISSEI gaan we vertrouwelijk om met de verzamelde persoonsgegevens. Dit doen we
middels passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Om optimaal te
beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, worden alle persoonsgegevens
opgeslagen op een beveiligde locatie.

Contact
Heb je naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring?
Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor klikken op het tabblad Contact op de website
van ODISSEI. Je kunt ook direct een e-mail sturen naar dpo@odissei-data.nl of naar privacy@eur.nl
(de Functionaris Gegevensbescherming van de EUR).

Je bent ook altijd gerechtigd om een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: [11-11-2021]. We behouden ons het recht voor
om, waar en wanneer nodig, wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

