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Het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) wil op een zorgvuldige manier omgaan 

met verzamelde persoonsgegevens. Het ECGG wil u middels deze privacyverklaring informeren over 

de persoonsgegevens die verzameld worden met PETscan. De aard van de verzamelde gegevens, de 

doeleinden waarmee deze worden verzameld en hoe deze gegevens worden beschermd wordt 

besproken in deze privacyverklaring. Tevens kunt u hier informatie vinden over hoe u uw privacy 

rechten kunt uitoefenen. De wijze waarmee het ECGG omgaat met persoonsgegevens valt binnen de 

grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verzameld 

In het kader van onderzoek naar de incidentie van aandoeningen bij gezelschapsdieren worden 

geografische gegevens van aan PETscan deelnemende praktijken, verzameld. Deze gegevens worden 

gebruikt om de verspreiding van infectieziekten bij gezelschapsdieren in Nederland te kunnen 

analyseren. Daarnaast kan in het kader van One Health het voorkomen van zoönoses in kaart 

worden gebracht. De verantwoordelijk onderzoeker van dit project is: Dr. H. Fieten.  

Verzamelde persoonsgegevens 

Het ECGG verzamelt de postcode en het huisnummer van dierenartspraktijken aangesloten bij 

PETscan. In het geval van eenmanszaken zijn dit persoonsgegevens die onder de AVG vallen. Het 

verzamelen van deze gegevens gebeurd conform de overeenkomst gesloten met de betrokken 

partijen. 

Duur bewaring gegevens 

Conform het AVG worden gegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 

bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Aangezien PETscan tot doel heeft over meerdere 

jaren incidentiegegevens van ziekten bij gezelschapsdieren te verzamelen, is er geen einddatum 

bepaald voor het behouden van verzamelde gegevens. 

Gegevensdeling met derden 

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt 

aan derden. Eventuele uitwisseling of publicatie van gegevens van PETscan gebeurt geanonimiseerd. 

Beveiliging van persoonsgegevens 

De gegevens zijn alleen toegankelijk voor direct betrokkenen. Om uw persoonsgegevens optimaal te 

beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, wordt passende 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg


beveiligingstechnologie toegepast zoals voor alle informatie opgeslagen bij de Universiteit Utrecht. 

Daarnaast worden er organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen 

tegen toegang door onbevoegden. 

Vragen en inzage- en correctieverzoeken 

Voor vragen aangaande het privacybeleid van het ECGG of inzage in uw gegevens en eventuele 

correctieverzoeken op grond van de AVG, kunt u contact opnemen met het ECGG. Hiervoor kunt u 

mailen naar: ECGG@uu.nl  

Privacyverklaring-versie 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 december 2018. Het ECGG behoudt zich het 

recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. 

Het ECGG is onderdeel van de Universiteit Utrecht. Meer informatie over het privacy beleid van de 

Universiteit Utrecht kan gevonden worden op: https://www.uu.nl/organisatie/privacyverklaring-

universiteit-utrecht  
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