Note: this is a translated version. You can find the original Dutch version on the second page.

Declaration of consent LISS panel participation
Please read the following information and declaration of consent carefully.
The General Data Protection Regulation (GDPR) came into effect on 25 May 2018, applying
automatically to all EU member states. Centerdata complies with these legal requirements.
You are a participant of the LISS panel, which is managed by Centerdata. Centerdata collects
data that is made available to researchers for scientific, policy and social research. We
collect your responses every time you complete a questionnaire. We treat your data with
the utmost care and always keep your contact details (name, address, telephone number
and email address) separately from your responses.
Researchers working for third parties (institutions other than Centerdata) are never given
access to your contact details without your prior explicit consent. It is not possible to trace
the data back to you. Your privacy is and will remain fully protected. Click here for more
information about how we use your personal data.
Consent
Before you can participate in the LISS panel you need to give your official consent for us to
save your responses and to make these responses available for scientific, policy and social
research. Your responses will not be used for commercial research. You may discontinue
your participation at any time without having to give us any reasons.
I hereby give my consent to Centerdata to use my responses and to make these
responses available for scientific, policy and social research. The researchers will not be able
to trace my responses back to me.

Toestemmingsverklaring deelname LISS panel
We vragen u om de volgende uitleg en toestemmingsverklaring goed door te lezen.
In de hele Europese Unie (EU) is sinds 25 mei 2018 de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde
privacywetgeving in de hele EU. Centerdata houdt zich aan de eisen die deze wetgeving
stelt.
U doet mee aan het LISS panel dat wordt beheerd door Centerdata. Centerdata verzamelt
gegevens die ter beschikking worden gesteld aan onderzoekers, met als doel
wetenschappelijk, beleidsrelevant en maatschappelijk relevant onderzoek. Door het invullen
van de vragenlijsten ontvangen wij uw antwoorden. Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw
gegevens en bewaren uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres)
altijd apart van uw antwoorden.
De onderzoekers van derde partijen (andere instellingen dan Centerdata) zullen nooit uw
contactgegevens verkrijgen zonder uw expliciete toestemming. De gegevens zijn niet meer
naar u herleidbaar. Uw privacy is en blijft maximaal beschermd. Klik hier voor meer
informatie over de omgang met uw persoonsgegevens.
Toestemming
Om mee te doen aan het LISS panel vragen we u officieel toestemming te geven voor het
bewaren en ter beschikking stellen van uw antwoorden voor wetenschappelijk,
beleidsrelevant en maatschappelijk relevant onderzoek. Uw antwoorden worden niet
gebruikt voor commercieel onderzoek. U kunt uw deelname op elk moment stopzetten
zonder hiervoor een reden op te geven.
Hierbij geef ik Centerdata toestemming om mijn antwoorden te gebruiken en aan
onderzoekers ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk, beleidsrelevant en
maatschappelijk relevant onderzoek. Mijn antwoorden zijn door onderzoekers niet tot mij te
herleiden.

