
Bijlage A - Aanvullende informatie hoe uw persoonlijke gegevens beschermd worden door Pearson 

Benelux BV met betrekking tot het Bayley-4-NL normeringsonderzoek.  

Welke gegevens verzamelen we?  

Tijdens het onderzoek verzamelen we deze gegevens van uw kind:    

 

Biografische gegevens:  

- postcode (alleen de 4 cijfers)  

- geslacht  

- gemeente  

- geboortedatum en uitgerekende datum bij prematuriteit  

- geboorteland  

- of uw kind een eeneiige tweelingbroer of -zus heeft die aan het onderzoek deelneemt  

- naar wat voor opvang uw kind gaat (bijv. thuis met oppas, gastouder, crèche, peuterspeelzaal)  

- thuistaal  

- of uw kind een visuele en/of auditieve beperking heeft en of deze wordt gecorrigeerd  

- of uw kind momenteel een diagnose heeft, vastgesteld door een arts of psycholoog/psychiater, 

zoals ziekte, genetische afwijking, fysieke beperking, ontwikkelingsstoornis, psychische stoornis, 

zoals AD(H)D, autisme, verstandelijke beperking  

- of het kind medicatie neemt die het functioneren beïnvloedt  

- of er in het leven van uw kind ernstige ziektes zijn geweest, zoals beroertes, epilepsie, kanker, e.d.  

- of uw kind momenteel is opgenomen in een ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis of instelling voor 

geestelijke gezondheidszorg  

- of het kind de afgelopen 6 maanden nog meegedaan heeft aan een ontwikkelingsonderzoek  

- hoogst afgeronde opleiding met diploma van ouder(s)/verzorger(s)  

- geboorteland van ouder(s)/ verzorger(s)  

  

Testgegevens:  

- datum van het onderzoek  

- waar het onderzoek heeft plaatsgevonden  

- de duur van de testafname  

- de antwoorden op de vragen van de Bayley-4-NL en scores op de Bayley-4-NL  

  

Hoe en hoelang bewaren we de gegevens in een vorm die herleidbaar is naar u of uw kind?  

- De naam van uw kind en overige persoonlijke gegevens die niet worden gebruikt in de analyse voor 

het onderzoek zoals bijvoorbeeld eventueel uw telefoonnummer of e-mailadres, worden aan het 

begin van het onderzoek gekoppeld aan een identificatienummer. Deze gegevens worden 

opgeslagen in een elektronisch bestand. Dit bestand is alleen toegankelijk voor het Pearson 

projectteam en tijdelijk toegankelijk voor de betrokkenen van de Kinderacademie Groningen.  

- Alle gegevens en informatie die tijdens het onderzoek worden verzameld, zijn herleidbaar naar uw 

kind gedurende de duur van het onderzoek (over het algemeen twee jaar). Nadat de resultaten 

van het onderzoek zijn gepubliceerd, worden uw toestemmingsformulier en het elektronische 

bestand met uw naam en identificatienummer op een veilige manier vernietigd waardoor de 

overige gegevens anoniem zijn.  

- Tijdens het onderzoek kan het projectteam uw persoonlijke gegevens inzien om resultaten te 

controleren en om contact met u op te nemen voor eventuele vragen.  

- De formulieren waarmee de persoonlijke gegevens en de resultaten van het onderzoek worden 

verzameld, kunnen alleen via het identificatienummer worden gekoppeld aan uw kind.  



- De gegevens over uw kind die in Bijlage A onder het kopje ‘Welke gegevens verzamelen we?’ staan 

weergegeven, worden samengevoegd met gegevens van andere deelnemers. Deze gegevens 

worden beveiligd gearchiveerd aan het einde van het onderzoek. Deze gegevens worden voor 

onbepaalde tijd bewaard. Dit is nodig om de kwaliteit van het product te kunnen garanderen.  

  

Wie hebben toegang tot de gegevens die herleidbaar zijn naar u of uw kind?  

Persoonlijke herleidbare gegevens zoals bijvoorbeeld de naam van uw kind en het identificatienummer zijn 

alleen beschikbaar voor leden van het projectteam in Nederland. Pearson zal uw en uw kind 

zijn/haar gegevens nooit verkopen. Pearson zal uw en uw kind zijn/haar gegevens nooit delen met andere 

personen buiten Pearson of andere organisaties, behalve met aangewezen partners die betrokken zijn bij 

het onderzoek en Pearson helpen bij het uitvoeren van het onderzoek. Ook gerelateerde bedrijven die 

betrokken zijn bij de uitvoering en het onderhoud van Pearson’s IT infrastructuur kunnen toegang hebben.  

  

Beveiliging en beveiligingsmaatregelingen    

Pearson en haar gerelateerde bedrijven bewaren digitale persoonlijke gegevens op beveiligde servers. Deze 

servers worden beheerd door bedrijfsonderdelen van Pearson zelf en/of in samenwerking met door 

Pearson geselecteerde bedrijven die de IT-infrastructuur van Pearson uitvoeren en beheren. Pearson 

neemt passende operationele- en beveiligingsmaatregelen om deze persoonlijke gegevens te beschermen 

en te beveiligen en eist vergelijkbare operationele- en beveiligingsmaatregelen van de externe organisaties 

waarmee Pearson samenwerkt.    

  

Uw rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij verzamelen  

U mag op ieder moment de persoonlijke gegevens van uw kind inzien, veranderen, afschermen of laten 

vernietigen zolang deze gegevens herleidbaar zijn. U heeft ook het recht om alle persoonlijke informatie 

die Pearson van uw kind heeft op te vragen, Pearson te verzoeken om de verwerking van de persoonlijke 

gegevens te beperken en te verzoeken om de persoonlijke gegevens te vernietigen. Indien wettelijk 

toegestaan, kan het zijn dat een kleine bijdrage in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van 

kopieën van de gegevens. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen verdere voortzetting van 

verwerking van uw persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht op gegevensportabiliteit: het recht om uw 

gegevens die wij opgeslagen hebben op te vragen en te ontvangen. Indien u een klacht heeft over de manier 

waarop Pearson omgaat met uw gegevens dan kunt u uw klacht indienen bij de Data Privacy Office: 

dataprivacy@pearson.com.  

  

Aanvullende informatie en Communicatie  

Pearson Benelux B.V. is de gegevensbeheerder met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Pearson 

Benelux B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33215170, en is gevestigd aan 

de Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam.  

  

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonlijke gegevens 

neemt u dan contact op met: dataprivacy@pearson.com  

 

Toestemming  

Bevestigt u hierbij dat u het toestemmingsformulier en Bijlage A heeft gelezen en begrepen en geeft u 

hierbij toestemming voor deelname van uw kind aan het Bayley-4-NL onderzoek?   

Het online beantwoorden van deze vraag met ‘Ja’, staat gelijk aan het plaatsen van een handtekening. 


