PRIVACYVERKLARING
Online-enquête ter ondersteuning van de studie “Is de Green Deal geschikt
om klimaatverandering aan te pakken in EU-regio’s en -steden?” –
gegevensverzameling met behulp van EUSurvey
1.

Korte beschrijving
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd waarom sommige persoonsgegevens door het
Europees Comité van de Regio’s en zijn subcontractanten worden verwerkt bij het verzamelen
van de antwoorden op een raadpleging via EUSurvey. Er wordt informatie verschaft over de
manier waarop wij deze persoonsgegevens verzamelen en behandelen. Er wordt uitgelegd hoe
wij zorgen voor de bescherming van alle door het Europees Comité van de Regio’s verzamelde
persoonsgegevens en welke rechten u met betrekking tot uw gegevens kunt uitoefenen (recht
op toegang, rectificatie enz.).
De EU-instellingen verbinden zich ertoe uw privacy te beschermen en te eerbiedigen. Aangezien
elke online-uitnodiging om deel te nemen aan een enquête via EUSurvey (per e-mail verstuurd
of op een partnerwebsite gevonden) met zich meebrengt dat er persoonsgegevens moeten
worden verstrekt die door het Comité van de Regio’s en zijn contractanten worden verzameld
en verwerkt, is Verordening (EU) 2018/1725 van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de
instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
van toepassing.
Deze specifieke privacyverklaring heeft betrekking op de verzameling van gegevens met behulp
van een online-enquête over de ervaringen van de lokale en regionale overheden met de Green
Deal en klimaatverandering. Deze enquête is online openbaar beschikbaar via EUSurvey.
Geselecteerde belanghebbenden (geadresseerden) ontvangen via e-mail een link naar de
enquête voor verdere verspreiding. Andere potentiële deelnemers hebben toegang tot de
enquête via een link die op bepaalde partnerwebsites is geplaatst. De enquête maakt
integrerend deel uit van de studie “Is de Green Deal geschikt om klimaatverandering aan te
pakken in EU-regio’s en -steden?” (hierna ‘de studie’), die in opdracht van het Europees Comité
van de Regio’s (hierna ‘het Comité’) wordt uitgevoerd door Milieu Consulting SRL, die de
gegevensverwerker is.

2.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
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De verwerkingsverantwoordelijke is Laurent THIEULE, directeur van het Directoraat B –
Wetgevingswerkzaamheden 1 van het Comité (e-mail: Studies-DLW1@cor.europa.eu).
3.

Waarvoor worden de verzamelde gegevens gebruikt?
De enquête maakt deel uit van de studie “Is de Green Deal geschikt om klimaatverandering aan
te pakken in EU-regio’s en -steden?”, die in opdracht van het Comité wordt uitgevoerd door
Milieu Consulting SRL. Doel is informatie te vergaren voor de voorbereiding van
bovengenoemde studie.
Deelname is vrijwillig:
− De openbare link naar de enquête is beschikbaar gesteld voor potentiële respondenten door
deze op geselecteerde websites te plaatsen. Potentiële respondenten die de enquête
openen, worden verzocht hun toestemming te verlenen door in het inleidende gedeelte van
de raadpleging op de daartoe bestemde knop te klikken. Deze toestemming voor het gebruik
van persoonsgegevens en bijdragen is verplicht als respondenten aan de enquête willen
deelnemen. Zonder deze toestemming kunnen geen bijdragen worden geleverd.
− In de inleiding van de enquête wordt echter gewezen op de wens van het Comité om contact
op te nemen met de respondenten voor eventuele follow-upacties (zie punt 11 hieronder).
Daarbij wordt een duidelijk tijdschema vermeld (dergelijke contacten kunnen slechts binnen
twee jaar na de publicatie van de enquête plaatsvinden) en moeten de respondenten een
keuze maken (ja/nee-knop). Als de respondent in dit stadium van de enquête op “ja” klikt,
worden zijn of haar volledige naam en e-mailadres en de naam van de entiteit waartoe hij of
zij behoort, opgenomen in de databank van de enquête over de Green Deal en
klimaatverandering. Als de respondent in dit stadium van de enquête op “nee” klikt, worden
alle verzamelde contactgegevens binnen twee maanden na de afronding van de studie
gewist.

4.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens?
Artikel 5, lid 1, onder d) van Verordening 2018/1725 (de betrokkene heeft toestemming gegeven
voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden).

5.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Alleen gegevens die nodig zijn voor deelname aan bovengenoemde raadpleging worden
verzameld/verwerkt:
− Persoonsgegevens:
Contactgegevens van de respondenten die nodig zijn om de raadpleging uit te voeren. De
contactgegevens van de personen die aan de enquête deelnemen, omvatten hun volledige
naam en e-mailadres en de naam van de entiteit waartoe zij behoren.
De geadresseerden die worden benaderd voor verdere verspreiding, worden geselecteerd en
gecontacteerd via de Dynamics-databank en bijbehorende e-mailingtoepassing van het Comité.
Deze databank wordt door het Comité in volledige transparantie bijgehouden met inachtneming
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van de voorschriften inzake gegevensbescherming (zie de privacyverklaring voor Dynamics,
https://cor.europa.eu/nl/Pages/legal-notice.aspx).
− Technische gegevens: de door de respondenten geleverde bijdragen. Elke bijdrage bestaat
uit een reeks antwoorden. Die antwoorden worden gegeven door keuzemogelijkheden te
selecteren en door te typen in vrije tekstvelden (open vragen).
6.

Wie zijn de ontvangers of categorieën ontvangers van uw persoonsgegevens?
De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn de personeelsleden van de Europese Commissie
die
belast
zijn
met
het
beheer
van
EUSurvey
(zie
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/privacystatement), en de personeelsleden van het
Comité en zijn contractant (Milieu Consulting SRL) die de studie uitvoeren.
De gegevensverwerker (Milieu Consulting SRL) behoudt zich het recht voor de in het kader van
de enquête verstrekte informatie, met inbegrip van de namen van de betrokken entiteiten, te
selecteren en te gebruiken voor het eindverslag van de studie over de Green Deal en
klimaatverandering, maar garandeert altijd de anonimiteit van individuele respondenten.
Nadat het eindverslag van de studie is voltooid en door het Comité is goedgekeurd, wordt het
door Milieu Consulting SRL aan het Comité overhandigd.
Alle rechten in verband met het eindverslag, met inbegrip van de rechten in verband met de
verspreiding ervan, worden door Milieu Consulting SRL aan het Comité overgedragen.
De gegevensverwerker, dat wil zeggen de entiteit die is belast met het gebruik van de
persoonsgegevens en technische gegevens voor het in bovenstaand punt 3 genoemde doel, is
Milieu Consulting SRL, Charleroisesteenweg 112, 1060 Brussel, België.
De gegevensverwerker heeft zijn interne personeel geïdentificeerd dat is gemachtigd om de
persoonsgegevens en technische gegevens overeenkomstig bovenstaand punt 3 te beheren.
De gegevensverwerker bewaart uw gegevens maximaal twee maanden na de voltooiing van de
studie en verwijdert daarna de databank van de enquête uit zijn bestanden.
Afgezien van de informatie die is geselecteerd voor opname in het eindverslag, met inbegrip van
de namen van de betrokken entiteiten, worden persoonsgegevens noch door
Milieu Consulting SRL noch door het Comité aan derden doorgegeven.

7.

Worden uw persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie
doorgegeven?
Er is geen doorgifte van gegevens voorzien.

8.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
U beschikt over het recht van toegang tot uw persoonsgegevens. Ook bent u gerechtigd onjuiste
of onvolledige persoonsgegevens te rectificeren, de verwerking van uw persoonsgegevens
(onder bepaalde voorwaarden) te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
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gegevens, en (bij een onrechtmatige verwerking) om de wissing van uw persoonsgegevens te
verzoeken.
In voorkomend geval hebt u het recht om uw persoonsgegevens die aan de
verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, te verkrijgen of om uw persoonsgegevens
rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te doen toekomen
(overdraagbaarheid van gegevens). Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming te allen
tijde in te trekken.
U kunt uw verzoeken richten tot Studies-DLW1@cor.europa.eu. Verzoeken worden binnen 15
werkdagen behandeld.
U hebt het recht zich te wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
(edps@edps.europa.eu) als u van mening bent dat uw rechten uit hoofde van Verordening (EU)
2018/1725 zijn geschonden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens door het
Comité.
9.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden door het Comité gedurende twee jaar na de datum van publicatie
van de enquête bewaard.
Als u bij het invullen van de enquête hebt geweigerd om te worden gecontacteerd voor
eventuele follow-upacties (zie bovenstaand punt 3), worden uw gegevens maximaal twee
maanden na de voltooiing van de studie bewaard.
Afgezien van de namen van de bij de enquête betrokken entiteiten, let de gegevensverwerker
erop dat nominatieve verwijzingen naar individuen uit de verzamelde technische gegevens
worden verwijderd.

10.

Worden de verzamelde persoonsgegevens gebruikt voor geautomatiseerde beslissingen, met
inbegrip van het opstellen van profielen?
De verzameling en verwerking van gegevens in verband met de studie over de Green Deal en
klimaatverandering behelzen op generlei wijze geautomatiseerde beslissingen of het
geautomatiseerd opstellen van profielen.

11.

Worden uw persoonsgegevens verder verwerkt voor een ander doel dan waarvoor de
gegevens zijn verkregen?
De verzamelde persoonsgegevens van de respondenten kunnen na de afronding van de studie
(en binnen twee jaar na de lancering van de enquête over de Green Deal en klimaatverandering)
worden gebruikt voor eventuele follow-upacties, zoals de organisatie van conferenties,
hoorzittingen of andere evenementen met regionale of lokale overheden die zijn aangemerkt
als relevante belanghebbenden op het gebied van de Green Deal en klimaatverandering.

12.

Met wie neem ik contact op als ik vragen of klachten heb?
Met verdere vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de
verwerkingsverantwoordelijke (Studies-DLW1@cor.europa.eu).
U kunt zich ook altijd wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van het Comité
(data.protection@cor.europa.eu) en/of tot de Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu).
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