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Naam 
onderzoek/applicatie 

 
CyberSterk lean experiment  
 

Ingangsdatum Policy 
 

13 juni 2019 
 

Doel van de applicatie 
of het onderzoek 

Voor een marktonderzoek zal gedurende drie weken een tijdelijke 
website opgetrokken worden. Deze website toetst de interesse 
voor de (nieuw te lanceren) CyberSterk security propositie. De 
opgegeven e-mailadressen worden initieel gebruikt voor het 
genereren van geanonimiseerde statistieken. In een latere fase 
kunnen de aangeleverde e-mailadressen gebruikt worden voor 
het versturen van aanbiedingen voor CyberSterk in het kader van 
het experiment. De totale duur van dit experiment is 3 maanden.  
 

Persoonsgegevens Het opgeslagen attribuut is een e-mailadres en dit is gekenmerkt 
als persoonsgegeven.   
 

Grondslag Als grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens (e-
mailadres) vragen wij expliciet toestemming aan de gebruikers. 
Via een melding/vinkje geeft de gebruiker toestemming voor het 
gebruik van het e-mailadres voor het doen van aanbiedingen en 
voor het genereren van geanonimiseerde statistieken.   
 

Filters Er worden op de verzamelde gegevens geen filters toegepast. De 
e-mailadressen worden op een GDPR compliant locatie binnen de 
EU opgeslagen op de servers van Firmhouse. Een Nederlandse 
partij die de tooling levert waarmee het experiment uitgevoerd zal 
worden. Zowel SIDN-projectmedewerkers als Greenberry-
projectmedewerkers hebben toegang tot deze lijst. Met 
Greenberry is een verwerkingsovereenkomst gesloten. 
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Retentie De verwachting is dat het experiment binnen 3 maanden voltooid 
wordt. De gegevens worden bij het aflopen van het experiment 
verwijderd. 
 

Toegang Alleen projectmedewerkers van SIDN en Greenberry hebben 
toegang tot deze gegevens. 
 

Publicatie/delen De gegevens worden niet gepubliceerd/gedeeld buiten het 
projectteam.  
 

Type Onderzoek/marketing  
 

Andere 
beveiligingsmaatregelen 

De lijst met verzamelde e-mailadressen zal niet per mail/plain 
tekst verzonden worden maar alleen gedeeld worden via de 
secure storage/share oplossingen van SIDN. Ook worden deze 
gegevens niet via een ander medium gedeeld, volgens de 
securitypolicy van SIDN en de contracten met Greenberry.  
  
Ook bestaat de kans dat opgegeven e-mailadressen vals/incorrect 
zijn. Om te voorkomen dat wij ongewenst aanbiedingen versturen 
naar deze gevallen is er een mailbox opgezet (cybersterk@sidn.nl) 
waarop mensen zich kunnen afmelden en kunnen vragen om 
handmatige verwijdering van de gegevens. Dit kan ook gebruikt 
worden voor personen die zich bedenken en hun gegevens willen 
laten verwijderen uit ons systeem.  
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