Deelnemersvoorwaarden Adrz
Patiëntenpanel
Het Adrz Patiëntenpanel is een panel voor mensen die patiënt zijn of kunnen worden van
Adrz. Via dit panel ontvangt u 8 tot 12 keer per jaar een vragenlijst over een actueel
onderwerp in Adrz. Via de vragenlijst geeft u uw mening samen met andere panelleden. De
onderzoeken worden uitgevoerd door Adrz.
Door in te schrijven bevestigt u dat u deze deelnemersvoorwaarden heeft gelezen en
hiermee akkoord gaat.
Na inschrijving via de website ontvangt u een e-mail met een instapvragenlijst. Met het
invullen van die vragenlijst bevestigt u uw deelname. Hierin vragen wij u om een aantal
persoonsgegevens die relevant zijn bij de verwerking van uw antwoorden op de
onderzoeken, bijvoorbeeld uw geslacht en leeftijd. Deze instapvragenlijst is tevens ter
controle dat u en uw e-mailadres niet door een derde zijn opgegeven. Hebt u zich
opgegeven, maar ontvangt u geen instapvragenlijst dan kunt u contact opnemen via een email aan clientenraad@adrz.nl.

Verwerking van uw persoonsgegevens en de
onderzoeksresultaten
Adrz voert het onderzoek altijd objectief en volgens algemeen aanvaarde en
wetenschappelijke geverifieerde principes uit.
Adrz gebruikt uw persoonsgegevens in combinatie met uw antwoorden voor het analyseren
van de onderzoeksresultaten. Bijvoorbeeld om verschillen te analyseren tussen woongebied,
leeftijd of geslacht. Resultaten van onderzoeken worden daarbij als totaal geanalyseerd en
gepresenteerd. Resultaten worden dus nooit op persoonsniveau weergegeven.

Persoonsgegevens en privacy
Doelen van het onderzoek en daarmee van de gegevensverwerking zijn het verbeteren van
de kwaliteit van onze zorg en onze dienstverlening aan patiënten.
Uw e-mailadres gebruiken wij enkel om u uitnodigingen te sturen voor deelname aan
onderzoeken.
Uw persoonsgegeven en antwoorden op onderzoeken kunnen worden ingezien door het
secretariaat van de Cliëntenraad en medewerkers van de afdeling Communicatie &
Marketing van Adrz.
De rapportages van onderzoeken worden gedeeld met de Cliëntenraad van Adrz, alle Adrz
patiënten panelleden en medewerkers van Adrz die verzocht worden de resultaten te

gebruiken bij het nemen van besluiten. In de rapportage kunnen citaten worden opgenomen
uit antwoorden op open vragen. Het is mogelijk dat u uzelf hierin herkent. De kans is echter
klein dat anderen u hierin ook zullen herkennen.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang u lid bent van het Adrz Patiëntenpanel. Uw
onderzoeksantwoorden bewaren wij tot 3 maanden na sluitingsdatum van het
desbetreffende onderzoek. De sluitingsdatum van het onderzoek wordt altijd in de
uitnodiging van het desbetreffende onderzoek genoemd.

Derden
Uw gegevens zullen nooit gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor u ze heeft
gegeven. Dus zullen deze gegevens ook nooit verkocht, gegeven, verhuurd, of op andere
manieren uitgewisseld worden met derden.

Wie kan er meedoen?
Iedereen. U moet toegang tot internet en een e-mailadres hebben. U mag uzelf maar één
keer als deelnemer inschrijven. Adrz kan op elk moment de inschrijving van nieuwe
deelnemers (tijdelijk) stopzetten of nieuwe leden weigeren in te schrijven. Deelnemers
jonger dan 18 jaar hebben toestemming van hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger
nodig. Door deze Deelnemersvoorwaarden te accepteren, bevestigt u dat u 18 jaar of ouder
bent of toestemming van uw ouders of voogd heeft.

Uitnodiging voor onderzoek
Onderzoeken waaraan u kunt deelnemen ontvangt u via e-mail. In de e-mail staat een link
naar de vragenlijst en de uiterste datum tot wanneer u kunt deelnemen. Deelname is niet
verplicht en u bepaalt zelf of u meedoet. Dit zal vermeld worden in de uitnodiging en aan
begin van ieder onderzoek.

Afmelden Adrz Patiëntenpanel
Deelname aan het Adrz Patiëntenpanel kunt u op ieder gewenst moment, zonder opgaaf van
redenen, beëindigen. U kunt zich uitschrijven via de uitschrijflink, die in elke
onderzoeksuitnodiging vermeld wordt, of via een e-mail aan clientenraad@adrz.nl. De
verwerking van uw uitschrijving wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30
werkdagen, voltooid. Uw persoonlijke gegevens komen vanaf dat moment niet meer voor in
de lijst met deelnemers.

Aanpassing in deelnemersvoorwaarden
Deze voorwaarden kunnen altijd worden gewijzigd. Een wijziging zullen wij duidelijk aan u
communiceren. Indien u niet instemt met de desbetreffende wijziging, kunt u uw deelname
te allen tijde beëindigen. Indien u na een wijziging ingeschreven blijft, bent u akkoord gegaan
met de betreffende aanpassing van de voorwaarden.

