OncoLifeS en uw privacy
Bij deelname aan OncoLifeS is het nodig dat uw persoonsgegevens worden verzameld en bewaard. Dit
gebeurt onder de strikte regels van de privacy wetgeving zoals die in de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) is vastgesteld. Het gaat om gegevens zoals naam, adres, geboortedatum en
om gegevens over uw gezondheid. Gebruik en bewaring van deze gegevens is nodig om toekomstig
wetenschappelijke vraagstellingen te kunnen beantwoorden en met u te communiceren. Door het
tekenen van het formulier toestemming OncoLifeS geeft u toestemming om deze persoonsgegevens te
bewaren en gebruiken.
De persoonsgegevens worden gebruikt om met u te communiceren bijvoorbeeld voor het sturen van
vragenlijsten. Bij gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden uw gegevens als
naam en woonplaats vervangen door een code. Ook uw medische gegevens en lichaamsmateriaal worden
uitsluitend gecodeerd uitgegeven en door de onderzoeker bewerkt.
U heb recht op inzage in uw persoonsgegevens en gegevens over uw gezondheid die in OncoLifeS zijn
opgeslagen. U kunt gegevens die niet correct zijn laten verbeteren. Ook kunt u gegevens laten
verwijderen. U kunt een overzicht aanvragen in welke onderzoeken uw persoonsgegevens, gegevens over
uw gezondheid en / of biomateriaal zijn gebruikt. Ook kunt u op elk moment uw toestemming intrekken
voor het meewerken aan OncoLifeS. Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten kunt u contact
opnemen met OncoLifeS via de mail oncolifes@umcg.nl
Als u over de uitvoering van OncoLifeS opmerkingen of suggesties heeft, dan kunt u contact opnemen
met uw behandelend arts. U kunt uw opmerkingen ook bespreken met een medewerker “Patiënten
informatie en Klachtopvang”, via telefoonnummer (050) 361 3300. Deze zal u adviseren hoe u hier verder
mee om kunt gaan. Wanneer u ontevreden bent over de afhandeling van uw opmerking of suggesties dan
kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
OncoLifeS benadrukt, dat uw medische gegevens en lichaamsmateriaal volgens de strikte UMCG
richtlijnen worden verzameld en opgeslagen. Voor meer informatie zie Privacy statement UMCG

