Privacyverklaring
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de activiteiten van het Dutch Wildlife Health
Centre, onderdeel van de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht (''wij''), gevestigd
op Utrecht Science Park.

Het Dutch Wildlife Health Centre is het nationaal wildziekten centrum dat ziekten onder in
het wild levende dieren in Nederland signaleert en onderzoekt, de opgedane kennis
verspreidt en adviseert over eventuele risico’s voor mens en dier.

De faculteit Diergeneeskunde, waar het Dutch Wildlife Health Centre onderdeel van is, gaat
op

een

zorgvuldige

manier

om

met

verzamelde

persoonsgegevens.

In

deze

privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens
verwerkt worden, hoe deze gegevens worden beschermd, hoe u uw privacy rechten kunt
uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. De wijze waarmee wij
omgaan met persoonsgegevens valt binnen de grenzen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Verzamelde persoonsgegevens
Bij het melden van een dood dier, vragen we u een telefoonnummer, emailadres en uw NAW
gegevens door te geven. Uw adres en contactgegevens zijn nodig om contact met u te
kunnen opnemen voor nadere informatie en voor eventueel overleg over het ophalen van
het dier voor onderzoek.

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verzameld
Alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die daadwerkelijk nodig zijn voor de
afhandeling van meldingen en onderzoeksdoeleinden zoals vervolgonderzoek, retrospectief
onderzoek of bepalen van effecten van de sterfte op populaties. Bij het melden op de website
wordt u gevraagd toestemming te geven voor het verwerken van uw gegevens voor dit doel.
Het verstrekken van persoonsgegevens is wettelijk niet verplicht. Indien u niet deze
persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij de melding niet in behandeling nemen.

Gegevensdeling met derden
Wij delen alleen gegevens aan derden als dat noodzakelijk is om aan een wettelijke
verplichting te voldoen.

Duur bewaring gegevens
Om bovengenoemde doeleinden te bereiken worden gegevens niet langer bewaard dan
noodzakelijk. Hierbij conformeren we ons aan de AVG.

Beveiliging van persoonsgegevens
Om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd
gebruik, zijn passende technische beveiligingsmaatregelen genomen. Daarnaast zijn er
organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang
door onbevoegden. Van (pogingen tot) misbruik wordt aangifte gedaan.

Rechten en verzoeken met betrekking tot de persoonsgegevens
U heeft het recht de faculteit Diergeneeskunde te verzoeken om inzage van en rectificatie
of verwijderen van persoonsgegevens of om beperking van de betreffende verwerking,
alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft voorts het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen aangaande deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met het Dutch
Wildlife Health Centre. Een verzoek om uw rechten uit te oefenen, waaronder het recht om
gegevens te kunnen inzien, corrigeren of verwijderen kunt u richten naar het volgende
emailadres: fg@uu.nl
Noteer in het onderwerp welk verzoek het betreft.

Privacyverklaring-versie
Deze privacyverklaring is opgesteld op 14 augustus 2019. Het Dutch Wildlife Health Centre
en de faculteit Diergeneeskunde behouden zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen
aan te brengen in de privacyverklaring.

De faculteit Diergeneeskunde is onderdeel van de Universiteit Utrecht. Meer informatie over
het

privacy

beleid

van

de

Universiteit

Utrecht

kan

gevonden

https://www.uu.nl/organisatie/privacyverklaring-universiteit-utrecht

worden

op:

Privacyverklaring
Dutch Wildlife Health Centre

