Verklaring bezwaar bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum

Geef aan welk bezwaar u wilt maken en onderteken dit formulier. Zonder handtekening
kunnen wij uw bezwaar niet verwerken. U kunt meerdere opties aankruisen.
☐

Geen registratie geboorteland
Uw geboorteland, geboorteplaats en nationaliteit worden niet geregistreerd.

☐

Geen gebruik van mijn gegevens voor kwaliteitsborging
Wij wisselen uw gegevens niet meer uit met (zorg)instellingen voor verbetering van het
bevolkingsonderzoek.

☐

Geen gebruik van mijn gegevens voor evaluatie- en wetenschappelijk onderzoek
Wij gebruiken uw gegevens niet voor de evaluatie van effecten, processen en organisatorische vraagstukken van het bevolkingsonderzoek. Ook wisselen wij uw gegevens niet uit met zorg- en onderzoeksinstellingen voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers krijgen sowieso nooit uw naam en adres .

☐

Geen gebruik van mijn lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek
De beoordeling van uitstrijkjes en zefafnamesets vindt plaats in een screeningslaboratorium. Het
lichaamsmateriaal wordt na beoordeling door het laboratorium vernietigd en wordt niet gebruikt voor
wetenschappelijk onderzoek.

☐

Verwijdering van mijn dossier
Wij verwijderen uw uitslagen van het bevolkingsonderzoek. Wij kunnen deze gegevens daarna niet meer
terughalen. Na verwerking van uw bezwaar stopt uw lopende uitnodigingsronde. Dit betekent dat u na
verwerking van het bezwaar geen uitslag of andere berichten meer ontvangt. U kunt dit bezwaar na
uitvoering niet meer intrekken.
U ontvangt automatisch weer een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek in de volgende
uitnodigingsronde. Wilt u dat wij de resultaten van uw deelname dan weer verwijderen, dan moet u dit
opnieuw aangeven via de verklaring bezwaar maken .

Geen opname van mijn gegevens vanuit de basisregistratie personen
Wij nemen voor het bevolkingsonderzoek uw gegevens niet meer over van de basisregistratie personen. Om
het ophalen van uw gegevens te kunnen blokkeren, blijven uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum,
BSN en het feit dat u dit bezwaar heeft gemaakt, uitsluitend voor dit doeleinde bewaard. Wij kunnen uw
gegevens niet meer benaderen. Let op! U ontvangt, als u dit bezwaar heeft gemaakt, geen uitnodigingen
meer voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Ook ontvangt u (als u daarvoor in aanmerking
komt) geen uitnodigingen meer voor het bevolkingsonderzoeken darmkanker.
Het bezwaar ‘Geen opname van mijn gegevens vanuit de Basisregistratie personen’ kunt u alleen maken door
contact op te nemen met onze informatielijn, telefoonnummer 088 248 20 00.

Plaats:

Datum:

Dit formulier kunt u opsturen naar:
(Een postzegel is niet nodig)
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Handtekening:

Bevolkingsonderzoek Zuid-West
Antwoordnummer 70113
3070 VB Rotterdam
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