Uw rechten als betrokkene
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Overeenkomstig de bepalingen inzake gegevensbescherming, met name de artikelen 15 tot
en met 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), hebben
betrokkenen te allen tijde recht op het volgende :
• informatie over de persoonsgegevens die over hen worden verwerkt,
• rectificatie van onjuiste gegevens en aanvulling van onvolledige gegevens,
• het wissen van hun gegevens (recht om te worden vergeten),
• beperking van de verwerking,
• de gegevens die zij hebben verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen
gebruikt en machineleesbaar formaat (recht op gegevensoverdraagbaarheid),
• bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op gronden die
verband houden met hun bijzondere situatie.

Handhaving
Om uw rechten te doen gelden tegenover de organisaties van het "Care about Care"-project
als verantwoordelijken voor de gegevensverwerking, kunt u te allen tijde contact met hen
opnemen per e-mail via datenschutz@careaboutcare.eu of per post naar Fachhochschule
Wiener Neustadt, Institut für Informatik, t.a.v. Dr. Cornelia Schneider, Johannes GutenbergStraße 3, 2700 Wiener Neustadt.
Stuur uw verzoek per e-mail of per post, met gedetailleerde informatie zodat uw persoon
duidelijk kan worden geïdentificeerd, naar de bovenstaande contactgegevens.

De rechten van de betrokkenen in detail
Recht van toegang (art. 15 GDPR).
U kunt bij de projectpartners van "Care about Care" informatie opvragen of zij
persoonsgegevens over u verwerken. Indien er sprake is van verwerking, kunt u de volgende
informatie opvragen bij de verantwoordelijken voor de verwerking:
• de doeleinden van de verwerking;
• de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
• de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen
worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of
internationale organisaties;
• indien mogelijk, de geplande duur van de bewaring van de persoonsgegevens of,
indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van die duur;
• het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of op
beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, dan wel
van een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
• het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

•
•

indien de persoonsgegevens niet bij u, dat wil zeggen de betrokkene, zijn verzameld,
alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens;
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering,
overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en - ten minste in deze
gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de
beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Om uw verzoek zo snel mogelijk te kunnen behandelen en beantwoorden, vragen wij u
ons te vertellen in welke context (bijv. als deelnemer aan welke testfase, enz.) u uw
verzoek om informatie indient en op welke verwerkte informatie uw verzoek om
informatie betrekking heeft.
Het recht van toegang is niet van toepassing
•

•

op gebieden waarop een van de organisaties (bv. de Universiteit Economie en
Bedrijfskunde) in een soevereine hoedanigheid optreedt, indien de verstrekking van
deze informatie de vervulling van een wettelijk opgedragen taak in gevaar zou
brengen, of
indien het verstrekken van deze informatie een bedrijfs- of handelsgeheim van de
projectorganisaties of van derden in gevaar zou brengen.

Recht op correctie (art. 16 GDPR)
U hebt het recht te vragen dat onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben,
worden gecorrigeerd. Het is ook mogelijk te verzoeken om aanvulling van een onvolledige
gegevensverzameling door middel van een aanvullende aangifte.

Recht op wissing (art. 17 GDPR)
U kunt de verantwoordelijke projectorganisaties verzoeken de u betreffende
persoonsgegevens onverwijld te wissen. De verantwoordelijke projectorganisaties zijn
verplicht deze gegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van
toepassing is:
1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden
verzameld of anderszins verwerkt.
2. u uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig art. 6, lid 1,
onder a), GDPR of art. 9, lid 2, onder a), GDPR intrekt en er geen andere
rechtsgrondslag voor de verwerking is.
3. u bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en
er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of u bezwaar maakt
tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden (artikel 21, lid 2, van de
GDPR).
4. de u betreffende persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
5. het wissen van de persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een
wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan de
verantwoordelijke projectorganisaties onderworpen zijn.
6. de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de
informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1,
GDPR.

Het recht om gegevens te wissen bestaat niet (Art17(3) GDPR) voor zover de
verwerking noodzakelijk is
•
•

•
•

•

voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
om te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking op grond van het recht
van de Unie of van een lidstaat waaraan de verantwoordelijke projectorganisaties zijn
onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak
die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de
verantwoordelijke projectorganisaties is opgedragen;
om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid
overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de GDPR;
voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of
historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1,
van de GDPR, voor zover het bovengenoemde "recht om te worden vergeten" de
verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk kan maken of
ernstig kan schaden;
voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Recht om verwerking te beperken (art. 18 GDPR)
Dit recht strekt ertoe het gebruik van gegevens te beperken zonder ze te wissen. Beperking
van de verwerking kan worden gevraagd in combinatie met het recht op correctie en het
recht van verzet.
U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder de
volgende voorwaarden:
•

•

•

•

indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een
periode die de verantwoordelijke projectorganisaties in staat stelt de juistheid van de
persoonsgegevens te verifiëren;
de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de
persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van
de persoonsgegevens;
de verantwoordelijke projectorganisaties de persoonsgegevens niet langer nodig
hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze wel nodig hebt voor de
vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;
indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, GDPR bezwaar hebt gemaakt tegen de
verwerking en het nog niet duidelijk is of de legitieme gronden van de voor de
verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 GDPR)
U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen
gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens aan een andere voor
de verwerking verantwoordelijke ter verwerking te geven. Dit recht bestaat alleen indien de
verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel
9, lid 2, onder a), GDPR of een overeenkomst (artikel 6, lid 1, onder b), GDPR) en de
verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures.

Recht van bezwaar (art. 21 GDPR)
U hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere
situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van
artikel 6, lid 1, onder e) (openbaar belang of de uitoefening van het openbaar gezag) of f)
(vrijwaring van gerechtvaardigde belangen) van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op
basis van deze bepalingen.
Er bestaat ook een speciaal recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van gegevens
voor direct marketing.

Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend
geautomatiseerd besluit (art. 22 GDPR)
U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde
verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen
zijn verbonden of dat u op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft.
Dit recht is niet van toepassing indien het besluit
•
•

•

noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de
verantwoordelijke projectorganisaties,
is toegestaan bij wettelijke bepalingen van de Unie of de lidstaten waaronder de
verantwoordelijke projectorganisaties vallen en deze wettelijke bepalingen passende
maatregelen bevatten om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te
beschermen, of
gebeurt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit
(art. 77 GDPR).
Indien u van mening bent dat een verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de
wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de Oostenrijkse
autoriteit voor gegevensbescherming. Meer informatie vindt u op de website van de
Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming: www.dsb.gv.at.

