
 
 

 
 

Privacyverklaring evaluatie Overheidsbrede Cyberoefening 2020  

 

Over het onderzoek  

Betrouwbaar onderzoek vraagt om een voldoende grote gegevensverzameling. Bij voldoende respons 

worden de resultaten van dit onderzoek door de organisatie van de Overheidsbrede Cyberoefening 

gebruikt bij de voorbereiding en vormgeven van een eventueel vervolg op de oefening in 2021.  

 

Wie is verantwoordelijk voor dit onderzoek?  

ICTU voert dit onderzoek uit en is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) 

verantwoordelijk voor dit onderzoek en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van 

persoonsgegevens en informatieveiligheid rondom dit onderzoek. De leverancier van de 

enquêtesoftware (Survalyzer) waarmee het online onderzoek wordt afgenomen, is een verwerker. ICTU 

heeft met deze leverancier afspraken gemaakt over privacy en informatieveiligheid die zijn vastgelegd 

in onder andere een verwerkersovereenkomst.  ICTU verzorgt de uitvoering van de online enquête.  

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

• Uw e-mailadres, zodat wij de vragenlijst aan u toe kunnen sturen.  

• De door u gegeven antwoorden op alle vragen in de vragenlijst. 

• Daarnaast worden er door de enquêtesoftware een aantal loggegevens bijgehouden, 

bijvoorbeeld of de vragenlijst is ingevuld of niet. 

Hoe worden uw gegevens beveiligd?  

Er zijn met de leverancier van enquêtesoftware Survalyzer beveiligingsafspraken gemaakt. Daarnaast 

zal ICTU conform wet- en regelgeving uw persoonsgegevens verwerken en de privacy van 

respondenten beschermen.  

Bent u verplicht om mee te werken?  

Nee, u bent niet verplicht om mee te werken. Medewerking wordt wel erg op prijs gesteld. 

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?  

Uw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor enkele ICTU-medewerkers die in het kader van de 

uitvoering van dit onderzoek met de onderzoeksgegevens aan de slag gaan.  

Deze ICTU-medewerkers houden zich aan de gedragsnormen Onderzoek en Statistiek. Zij hebben een  

geheimhoudingsverklaring ondertekend en zullen integer met de data omgaan. 

Aan wie worden uw gegevens/antwoorden verstrekt?  

Uw gegevens en antwoorden worden aan niemand verstrekt. De antwoorden die u geeft op gesloten 

vragen worden gerapporteerd op geaggregeerd niveau. De antwoorden die u geeft op open vragen 

worden letterlijk overgenomen in het databestand en de rapportage. Vanuit de rapportage zijn 

antwoorden niet naar u toe te leiden, tenzij u zelf identificerende gegevens gebruikt in een antwoord 

op een open vraag. 

Hoe (lang) worden uw gegevens bewaard? 

Het e-mailadres wordt direct na afronding van de invulperiode losgekoppeld van de data. Hierdoor zijn 

er geen persoonsgegevens meer gekoppeld aan het databestand en gaat het om 

gepseudonimiseerde data. Deze data wordt afgeschermd bewaard zolang als nodig is voor de 

afhandeling van het onderzoek. Direct na afronding van de invulperiode van het onderzoek worden de 

gegevens verwijderd (e-mailadressen en ingevulde antwoorden) van het onderzoeksplatform.  



 
 

 
 

Uw rechten 

U heeft recht op inzage en correctie van uw gegevens, zo lang het veldwerk loopt. Dit kunt u zelf doen 

door in te loggen met uw unieke link in de uitnodiging. Verder heeft u, tijdens de invulperiode, het recht 

om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. 

In de uitnodiging bij dit onderzoek staat wanneer de veldwerkperiode van dit onderzoek afloopt. Indien 

deze datum in het belang van het onderzoek zal wijzigen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 

Meer weten over uw rechten? Ga dan naar 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-
betrokkenen 

 

Contact 

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen 

met Titia Sietsma (titia.sietsma@ictu.nl) of Catharina Kolar (catharina.kolar@ictu.nl) 

26 oktober 2020 
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