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Privacyverklaring DREAMS
Beste bezoeker,
Dit is de privacyverklaring van DREAMS. DREAMS is een samenwerkingsverband tussen vier academische centra
voor kinder- en jeugdpsychiatrie: Accare, LUMC Curium, Karakter en Levvel.
Bezoekers van deze website
Wanneer u onze website bezoekt, worden er cookies opgeslagen in de browser van uw computer, telefoon of tablet
als u hiermee instemt.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen om bijvoorbeeld uw voorkeuren te herkennen als u de
website opnieuw bezoekt. Als u onze website bezoekt, kunt u aangeven welke cookies we mogen plaatsen.
Welke cookies gebruikt DREAMS?
DREAMS gebruikt essentiële en statistische cookies. Beide soorten cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Essentiële (noodzakelijke) cookies zorgen dat de website goed werkt. Statistische (analytische) cookies gebruiken
we om inzicht te verkrijgen in het bezoek- en klikgedrag op de website. Voor dit laatste maken we gebruik van
Google Analytics. In onze verwerkersovereenkomst met Google is vastgelegd dat Google alleen als bewerker
optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van onze website. Google kan deze informatie
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens
Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij delen geen gegevens met Google en maken geen gebruik
van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. De bewaartermijn van de cookies
hebben wij ingesteld op 24 maanden. Daarna kunnen de gegevens niet meer door ons worden uitgelezen. Hier kunt
u meer lezen over het privacybeleid van Google Analytics. Op deze website vindt u meer informatie over de optout regeling van Google.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Onze website bevat links naar externe websites. DREAMS staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan
of de wijze waarop op deze websites wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Hoe gaat DREAMS om met persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens?
Er zijn veel verschillende soorten persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn leeftijd en geslacht.
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of afkomst. De vier centra
betrokken bij DREAMS verwerken elk zelf de persoonsgegevens van cliënten en hun ouders/verzorgers. De
waarborging van uw privacy is daarmee in handen van de centra zelf (zie websites hieronder).
DREAMS maakt gebruik van gepseudonimiseerde gegevens. Pseudoniem betekent dat de gegevens redelijkerwijs
niet te herleiden zijn naar u en/of uw kind. Uw identiteit blijft alleen bekend bij het centrum waar u of uw kind
onder behandeling bent/is (geweest). In publicaties over onderzoek zullen nooit herleidbare gegevens staan.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek kunt u dit aangeven bij
het centrum waar uw kind of uzelf in behandeling is/bent (geweest).
Nieuwsbrief
Om geïnteresseerden te informeren over de ontwikkelingen binnen DREAMS, bewaren wij in een beveiligd systeem
(Laposta) de e-mailadressen van mensen die hebben aangegeven dat zij onze nieuwsbrief willen ontvangen. Als u
zich online aanmeldt voor de nieuwsbrief, dient u via een link toestemming te geven voor het bewaren van uw
emailadres. U kunt zich op ieder moment weer afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief.
Vragen of klachten
Als u vragen heeft over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden, kunt u het beste contact
opnemen met uw behandelaar of het centrum waar uw kind of uzelf in behandeling is/bent (geweest). U kunt ook
contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van het betreffende centrum (zie contactgegevens
hieronder). Voor overige vragen over DREAMS kunt u contact opnemen met de projectleider van DREAMS:
Dr. Tinca Polderman
tinca.polderman@amsterdamumc.nl
Links naar privacyverklaringen en functionarissen gegevensbescherming (FG)
Centrum
Website privacyverklaring
Accare
Privacyverklaring Accare
LUMC Curium
Privacyverklaring LUMC
Karakter
Privacyverklaring Karakter Academie
Levvel
Privacyverklaring Levvel

Contact FG
infoavg@lumc.nl
dpo@karakter.com
e.ran@levvel.nl

Naast bovenstaande mogelijkheden, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze verklaring
DREAMS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen zullen
op de website worden gepubliceerd.
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