
 

  

Informatiebijlage 

Hierbij ontvangt u een informatiebijlage en een toestemmingsverklaring. 

 

Waarom word ik gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen? 
De wet vereist dat elke instantie die deelnemers betrekt bij een onderzoek en persoonlijke data verzamelt 

om deelnemers te informeren over de doelen daarvan, hun rechten en hun toestemming vastleggen. Het 

doel van de wet is om deelnemers meer controle te geven over hun data. Met dit formulier heeft u expliciet 

de keuze om het verzamelen van uw persoonlijke data te accepteren of weigeren.   

 
Wat moet ik weten? 
Deze bijlage informeert u over: 

• Wie de data verzamelt 

• Het doel van het onderzoek, wijze van uitvoering en de vorm van deelname. 

• Welke data wordt verzameld en voor welk doel, waar de data komt te staan, hoe de data is 
beveiligd en hoe lang deze wordt bewaard. 

• Vrijwilligheid van deelname aan het initiatief, waarbij u op elk moment zonder gevolgen kunt 
stoppen. 

• Uw recht met betrekking tot de bescherming van persoonlijke data: uw toestemming terug te 
kunnen trekken, toegang tot uw data, aanpassing van de data, restricties met betrekking tot het 
verwerken ervan, het verwijderen en het delen ervan op andere platformen, zonder daar 
negatieve consequenties van te ervaren.  
 

Onderzoek 

Wat is het doel van dit onderzoek? 

Hollandse Luchten is een burgermeetplatform om de leefomgeving in kaart te brengen. Het doel van 

Hollandse Luchten is om met behulp van burgerwetenschap een context te creëren waarin bewoners, 

overheden, experts en bedrijfsleven samen kennis opbouwen, dialoog voeren en handelingsperspectieven 

verbeteren voor een gezonde fysieke leefomgeving. 

Wie organiseert en financiert het onderzoek?  

Hollandse Luchten is een samenwerking van de Provincie Noord-Holland, het RIVM, GGD Amsterdam, 

SmartCity Haarlem, TNO, en Waag Futurelab (hierna projectpartners). 

 

Op lokaal niveau wordt samengewerkt met de gemeenten, omgevingsdiensten, lokale GGDs en partijen 

zoals de lokale bibliotheek, musea en buurthuizen (hierna: lokale partners). De meetgroepen worden 
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gecoördineerd door betrokken burgers, de zogenaamde ‘Hollandse Helden’ (ook inbegrepen bij ‘lokale 

partners’). 

Deelname 

Deelname is vrijwillig 

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Op elk gewenst moment tijdens het onderzoek kunt u zich 

terugtrekken door contact op te nemen met uw lokale Hollandse Held/gemeente of via 

support@hollandse-luchten.org. Er zijn geen gevolgen, mocht u besluiten dat u niet langer wenst deel te 

nemen aan het project.  

Wat betekent uw specifieke deelname? 

U neemt deel aan een onderzoeksproject samen met medewerkers van Waag en andere partners. U draagt 

bij aan het verkennen van kwaliteit van de leefomgeving in Noord-Holland. 

Zijn er mogelijke nadelen of risico’s aan deelname? 

Voor zover bekend zijn er geen nadelen aan deelname verbonden.  

Wat zijn de mogelijke voordelen van deelname? 

Door gezamenlijk in actie te komen kunnen we de leefomgeving in kaart brengen en tot gerichtere 

oplossingen komen. 

Wat als er iets misgaat?  

Als u zich zorgen maakt of opmerkingen heeft over de aard van het onderzoek kunt u contact opnemen met 

de contactpersoon. 

Data 

Welke data wordt verzameld en voor welke doel? 

Wij verzamelen uw contactgegevens (naam, telefoonnummer en emailadres) om met u te kunnen 

communiceren, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Deze gegevens worden uitsluitend intern 

binnen het project gebruikt en niet publiek gemaakt. Uitsluitend deze gegevens worden gedeeld met de 

projectpartners, met de lokale partners van uw meetgroep zodat men op lokaal niveau contact met u op 

kan nemen.  

 

mailto:support@hollandse-luchten.org
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Wij verzamelen uw adresgegevens. Deze worden gebuikt om de locatie van de sensor te kunnen inschatten 

en een goede verdeling van sensoren mogelijk maken. En om wanneer nodig bij u langs te komen voor het 

ophalen van een sensor. Het adres wordt niet gepubliceerd en in geval van visualisatie op een kaart wordt 

de GPS-locatie van de sensor gebruikt. 

Wat voor controle heb ik op mijn persoonlijke data? 

U heeft het recht om uw data niet of niet volledig te delen, of het gebruik daarvan niet voor alle doeleinden 

van het onderzoek toe te staan, zoals is beschreven in de alinea “Wat is het doel van het onderzoek”. 

 

Voor elk deel van uw data, ook nadat het onderzoek is afgerond, heeft u het recht om:  

• Uw toestemming terug te trekken 

• Uw bewaarde persoonlijke data in te zien 
• Een verzoek in te dienen om de data aan te passen 
• Een verzoek in te dienen om de verwerking van de data te stoppen 

• Een verzoek in te dienen om de data te verwijderen 

 

Waar komt mijn persoonlijke data te staan, hoe is het beveiligd en hoe lang wordt het 

bewaard? 

De data komt te staan op servers van Waag en is toegankelijk voor medewerkers en partners die deel 

uitmaken van het Hollandse Luchten-team. De persoonlijke data is beveiligd maar niet versleuteld. Deze 

data wordt vernietigd na afloop van het project.  

Contact voor verzoeken en meer informatie 

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met de helpdesk van Hollandse Luchten 

via support@hollandse-luchten.org. 
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Auteursrechten 

Hoe zit het met de auteursrechten op de werken die gemaakt worden tijdens de co-creatie 

sessies en daaruit voortvloeiende producties? 

Tijdens de co-creatiesessies zal u mogelijk gebruik maken van bestaande materialen (voorwerpen, 

magazines, online media etc.) die deel uitmaken van het publieke domein of die zijn beschermd door het 

auteursrecht. Voorwerpen, foto's, teksten en andere werkstukken die u produceert tijdens de co-creatie 

sessies krijgen nieuw copyright. Soms zal een deel van dit auteursrecht bij u liggen. 

 

Hollandse Luchten wil deze werken zoveel mogelijk vrij toegankelijk maken voor hergebruik door anderen, 

zodat zij hierop kunnen voortbouwen.  

 

Om dit mogelijk te maken, stellen wij voor om een CC-BY-licentie te verbinden aan deze werken. Dit is een 

zogenaamde Creative Commons-licentie die gebruikers in staat stelt het werk te gebruiken op voorwaarde 

dat zij de naam van de auteur(s) noemen (zie ook: https://creativecommons.nl) 

 

Als u liever niet uw naam als auteur aan een werk wilt verbinden, dan kan Waag het werk beschikbaar 

stellen onder een CC-BY-licentie waarbij wordt vermeld: ‘co-created at Waag on [datum]'. Mocht u vragen 

hebben over dit auteursrechtbeleid neemt u dan contact op met ons.  

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk via support@hollandse-luchten.org. 
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