ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY POLICY - Burgerpraat DEELNEMER
Burgerpraat is een project van de UGent met de steun van het Citizen Science
programma van de Vlaamse overheid. We zijn blij dat je vrijwillig meewerkt aan
Burgerpraat. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden, die gelden tijdens de duur
van je medewerking en voor alle (toekomstige) onderzoeksprojecten waartoe je
medewerking aanleiding geeft. Om deel te kunnen nemen dien je akkoord te gaan met
deze voorwaarden.
DEELNAME
Deelname aan Burgerpraat
Jouw deelname aan Burgerpraat is vrijblijvend en uit vrije wil. Je hebt het recht om
op elk moment, zonder dat je hiervoor een reden moet opgeven, je medewerking stop
te zetten. Dit kan eenvoudig schriftelijk met een termijn van zeven dagen om je
stopzetting te verwerken.
Daarenboven kan je, tijdens de looptijd van het project, ons uitdrukkelijk verzoeken om
de door ons verzamelde persoonsgegevens in jouw persoonlijk profiel in onze
bestanden te laten corrigeren of uit onze bestanden te verwijderen. Na afloop van het
project worden de opgenomen audio vrijgegeven, en is wijzigen of verwijderen van
deze data praktisch niet meer haalbaar. Vijf jaar na afloop van het project worden ook
de geanonimiseerde profieldata vrijgegeven, en kunnen deze dus ook niet meer
gewijzigd of verwijderd worden wegens praktische redenen.
Om deel te kunnen nemen geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent bij aanvang van de
deelname van de projecten. Indien je nog geen 16 jaar of ouder bent, heb je de
uitdrukkelijke toestemming van (één van) je ouders of voogd nodig om te kunnen
deelnemen aan onze projecten.
Wat houdt jouw deelname in
Als deelnemer werk je mee aan onderzoeksactiviteiten waarbij je via vragenlijsten
een video maakt van 10 minuten die je daarna ondertitelt, en ook nog verrijkt aan de
hand van emoticons waarvan je de betekenis leerde in de informatiesessies.
Als deelnemer geef je de opdrachtgever(s) van onze wetenschappelijke
onderzoeksprojecten enerzijds het recht om de audio en de annotaties hiervan te
gebruiken, te kopiëren of er afgeleide vormen van te maken.
Je gaat er ook mee akkoord dat alle projectresultaten eigendom worden van
Burgerpraat en/of zijn opdrachtgever om zo jouw input en testresultaten op de meest
optimale wijze te kunnen gebruiken voor onze projecten.
Als deelnemer kan je geen aanspraak maken op enige erkenning of vergoeding
voor het gebruik van jouw data door de opdrachtgever. Terzelfdertijd geef je hierop
geen enkele garantie en is elk gebruik ervan door de opdrachtgever(s) van onze
projecten volledig op zijn/hun eigen risico.
Voor meer informatie over je deelname kan je onze website raadplegen.
(www.burgerpraat.be)
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Welke gegevens verzamelen we?
Als deelnemer verzamelen en verwerken we allerhande persoonsgegevens van jou,
waaronder:
1. leeftijd (andere contactgegevens zoals naam en e-mail zijn puur administratief en
worden niet verspreid);
2. jouw audio-opname waarin je vragen beantwoordt;
3. je communicatieprofiel (verwerkte antwoorden op een vragenlijst);
4. de annotaties bij deze audio (wat en hoe zeg je iets).
PRIVACY
Bescherming van jouw privacy
Universiteit Gent, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, met bestuurszetel te
9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, ondernemingsnummer 0248.015.142,
vertegenwoordigd door prof. dr. Rik Van de Walle (rector) en door prof. dr. Kris
Demuynck (promotor van het Burgerpraat-project) is verantwoordelijk voor de
verwerking van je gegevens.
Universiteit Gent verwerkt jouw gegevens in overeenstemming met de Wet op de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 (oftewel de
Privacywet). Meer informatie hierover kan je altijd vinden
op www.privacycommision.be.
Wie zal toegang hebben tot je gegevens?
Graag geven we je ook nog een woordje uitleg over de personen, bedrijven of
organisaties die toegang zullen hebben tot jouw persoonsgegevens om zo
misverstanden te voorkomen.
De spraakdata met bijhorende orthografische annotaties (ondertitels) zullen na het
project beschikbaar gesteld worden via het Instituut voor de Nederlandse Taal. Na 5
jaar zullen ook de data met betrekking tot annotaties die herkennen van
persoonlijkheidsaspecten betreffen, vrijgegeven worden via hetzelfde kanaal.
Beeldmateriaal zal niet ter beschikking gesteld worden vanwege privacy-redenen.
Tijdens de uitvoering van het project zullen de volgende personen toegang hebben tot
de data:
1. onze eigen onderzoekers en/of werknemers, maar ook onderzoekers en/of
werknemers die in onze opdracht handelen, uitsluitend indien ze deze toegang nodig
hebben voor de beschreven doeleinden;
2. werknemers van de bedrijven en organisaties waarmee we samenwerken in het
kader van dit projecten, uitsluitend voor bijstand en ondersteuning;
3. publieke overheden of regulerende organen in het geval van dwingende
rapporteringsverplichtingen.
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Jouw gegevens
Je hebt altijd het recht om toegang te krijgen tot je gegevens. Zo kan je ons ook
vragen om onjuiste gegevens te verbeteren. Dat kan je eenvoudig doen per e-mail naar
burgerpraat@ugent.be. Daar kan je ook vragen om je gegevens uit de bestanden te
verwijderen.
We vragen je op dat moment wel eventjes een kopie van je identiteitskaart toe te
voegen om er zeker van te zijn dat we geen gegevens verwijderen en/of aanpassen
zonder dat je dit zelf wilt.
VERTROUWELIJKE INFORMATIE & GEHEIMHOUDING
In het kader van je deelname aan onze projecten, kan het zijn dat je toegang krijgt of in
het bezit komt van vertrouwelijke informatie. We beschouwen onder andere
volgende zaken als vertrouwelijke informatie:
▪ De testresultaten van onze onderzoeken.
▪ Alle informatie en gegevens die wij je in het kader van onze projecten meedelen
en alle intellectuele eigendomsrechten waarvan het eigendomsrecht aan ons
toebehoort of waarvan wij het recht tot mededeling of overdracht hebben
bekomen.
Wanneer je in het bezit komt of toegang krijgt tot dergelijke vertrouwelijke informatie,
verwachten wij van jou dat je alle redelijke voorzorgsmaatregelen neemt, opdat deze
informatie vertrouwelijk blijft. Dit houdt onder meer in dat je de vertrouwelijke informatie
niet aan anderen meedeelt of andere personen er toegang toe geeft zonder onze
voorafgaande schriftelijke toestemming. Uiteraard kan je deze vertrouwelijke
informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan je deelname aan onze
projecten.
Vragen
Met al je vragen en/of opmerkingen kan je altijd terecht bij ons via het email-adres
burgerpraat@ugent.be.
Deze overeenkomst bevat alle goede afspraken die er tussen jou en ons bestaan in
verband met de aangelegenheden die deze overeenkomst regelt en vervangt alle
eventuele overeenkomsten tussen jou en Burgerpraat die hiervoor bestonden
betreffende deze aangelegenheden.
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ONDERTEKENPAGINA

Het verzamelen en verwerken van de gegevens in BURGERPRAAT gebeurt in
overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De
informatie die we over u als deelnemer verkrijgen, zal steeds vertrouwelijk worden
behandeld en zal nooit vrijgegeven worden aan derden op een wijze waarbij u
geïdentificeerd kunt worden. Bovendien hebt u het recht om uw gegevens ter inzage op
te vragen en zo nodig te corrigeren of te laten schrappen. Met vragen hieromtrent kunt
u terecht bij het team burgerpraat (e-mail: burgerpraat@ugent.be)
Ik verklaar hierbij dat ik:
1. De informatie over het project BURGERPRAAT heb gelezen, dat ik weet waar
het onderzoek over gaat en dat ik extra uitleg kon verkrijgen.
2. Dat ik erin toestem deel te nemen aan het onderzoek en dat ik weet dat deze
deelname op elk moment kan stopgezet worden.
3. De toestemming geef om de gegevens die ik verstrek te laten gebruiken voor
onderzoek. De resultaten worden op anonieme wijze verwerkt en gerapporteerd,
waardoor mijn echte naam nooit vermeld zal worden. Bovendien kunnen de
gegevens enkel ingekeken worden door de betrokken onderzoekers.
Bent u, na het lezen van deze informatie, akkoord om deel te nemen aan dit
onderzoek?
Vul dan hieronder uw gegevens in:
Familienaam
Voornaam
Leeftijd
E-mailadres
Handteken, plaats en datum
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