
Privacy policy MARIO interventiestudie 
Het platform is beveiligd met jouw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Er wordt 
gebruik gemaakt van een beveiligde website. De MARIO studie neemt je privacy serieus en 
neemt de wettelijke bepalingen daaromtrent zorgvuldig in acht. Er worden geen persoonlijke 
gegevens aan derden verstrekt. 
 
Goedgekeurd 
Ons onderzoek is goedgekeurd door de medisch ethische commissie van het Erasmus MC.  
 
Op welke grond worden jouw persoonsgegevens verwerkt?  
De grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is jouw (uitdrukkelijke) 
toestemming. Je kunt deze toestemming ook weer intrekken, door ons een e-mail te sturen. 
 
Jouw gegevens 
Voor de uitvoering van het onderzoek en deelname aan de interventie-onderdelen hebben wij 
jouw e-mailadres nodig.  
E-mailadressen worden gebruikt: 

 Om inloggegevens te verstrekken voor het platform 
 Om contact op te kunnen nemen als er bijvoorbeeld een storing is of als we merken dat 

deelnemers hulp nodig hebben met inloggen 
 
 
Alle deelnemers krijgen een code, deze code gebruiken wij in plaats van jouw naam. De 
gegevens die wij verzamelen zoals antwoorden op vragenlijsten worden opgeslagen onder deze 
code. Onderzoekers van het MARIO project kunnen opzoeken welke code bij wie hoort, 
bijvoorbeeld als er iets fout gaat.  Sommige andere personen kunnen ook je naam en andere 
persoonlijke gegevens zonder code inzien. Dit zijn mensen die controleren of de onderzoekers 
het onderzoek goed en betrouwbaar uitvoeren zoals de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd. 
Voor de analyse van de resultaten en in publicaties worden persoonlijke gegevens niet gebruikt. 
 
Cookies 
Deze website verzamelt geen cookies. 
 
Veilige Opslag 
Om het onderzoek goed te laten verlopen wordt vanuit de verschillende interventie-onderdelen 
informatie over jouw gebruik (bijvoorbeeld het aantal keer dat je hebt ingelogd en hoeveel 
sessies je hebt gedaan) teruggestuurd naar het online platform. Het MARIO-project is er 
verantwoordelijk voor dat dit op een veilige manier gebeurd. Ook sturen we een aantal keer 
een online vragenlijst met Castor edc. Dit is een goed beveiligd softwareprogramma, 
goedgekeurd door het Amsterdam UMC. Alle onderzoeksdata worden opgeslagen op 
beveiligde, goedgekeurde servers, hierbij volgen we de Algemene Verordering 
Gegevensbescherming (AVG). 
 
 



 
Voor meer informatie over de opslag van gegevens door de verschillende 
interventieonderdelen kijk op: 
 
https://www.growitapp.nl/privacy.html 
 
https://www.kopstoring.nl/site/Privacy%20statement/ 
 
https://www.zelfpositiefleven.nl/privacy 
 
 
Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te 
vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op de Website. We plaatsen een melding op 
onze website om je te informeren indien de privacyverklaring is gewijzigd en geven bovenaan 
de privacyverklaring aan wanneer deze de laatste keer is bijgewerkt. We raden je aan om de 
nieuwste versie regelmatig te raadplegen. De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van 
kracht.  
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