Betreft: registratiesysteem voor proefpersonen

Beste aanstaand proefpersoon,
Het Spinoza Centrum registreert en benadert proefpersonen met behulp van een online
systeem. In deze brief vindt u informatie over de praktische details van het systeem.
Daarnaast legt deze brief uit welke gegevens worden opgeslagen en waarom, en hoe de
toegang tot uw gegevens is geregeld.
Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft dan kunt u die stellen door een
e-mail te sturen naar ppadmin@spinozacentre.nl.

Inschrijven als proefpersoon
1. Ga naar https://spinoza.sona-systems.com.
2. Klik op “New Participant? Request an account here.”
3. Vul uw gegevens in:

4. Wacht op een email met als onderwerp “Spinoza Centre Sign-Up System Login
Information” (gestuurd vanaf spinoza-admin@sona-systems.net).

5. Log in op https://spinoza.sona-systems.com met de gegevens in de e-mail.
6. U wordt nu gevraagd een aantal vragen over uzelf te beantwoorden. Deze antwoorden
worden gebruikt om gericht proefpersonen uit te kunnen nodigen, bijvoorbeeld als
aan een onderzoek alleen rechtshandige vrouwen van 18 tot 35 jaar mee kunnen
doen. Ook kan hieruit worden bepaald of u veilig aan MRI-onderzoek mee kunt doen.
Meer informatie over de procedure rondom MRI-onderzoek vindt u hier.
7. In het overzicht dat volgt kunt u zich inschrijven voor beschikbare studies, uw staande
afspraken bekijken en zich indien nodig afmelden, en uw contactgegevens en
wachtwoord voor het systeem aanpassen:

8. Standaard krijgt u een overzicht van actieve studies te zien. Bij sommige studies kunt u
zich opgeven voor een concrete afspraak (“time slots available”), in dat geval kunt u
ook een dag selecteren. Bij studies waar u zich niet rechtstreeks voor kunt aanmelden
is het mogelijk de betrokken onderzoeker te mailen als u interesse heeft deel te
nemen.

Na klikken op studie met “Time slots available” en “View Time Slots for This Study”:

9. Let op: door op ‘Sign up’ te klikken meldt u zich meteen aan. Na aanmelden ontvangt
u een bevestiging op het geregistreerde e-mailadres. U kunt gemaakte afspraken
vervolgens bekijken via de “My Schedule/Credits” optie. Hier kunt u zich indien nodig
ook afmelden.

Wijzigen van gegevens en uitschrijven
Uw contactgegevens en wachtwoord voor het registratiesysteem kunt u via de “My
Profile” optie wijzigen. Als het antwoord op een of meerdere vragen m.b.t. MRI-veiligheid
verandert kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar ppadmin@spinozacentre.nl.
Als u zich wilt uitschrijven voor het systeem kunt u dit eveneens aangeven via
ppadmin@spinozacentre.nl.

Opslag en gebruik van, en toegang tot uw gegevens
Welke gegevens worden opgeslagen?
Het registratiesysteem slaat een aantal gegevens op. Het gaat hierbij om
- contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer),
- persoonlijke kenmerken (geboortejaar, geslacht, dominante hand, eventuele
kleurenblindheid, moedertaal, opleidingsniveau), en
- informatie met betrekking tot MRI-veiligheid.
Waar worden deze gegevens voor gebruikt?
Uw contactgegevens worden gebruikt om u te informeren over studies en hiervoor uit te
nodigen, en voor bevestiging om het inschrijven voor of annuleren van deelname aan een
studie. De overige gegevens worden gebruikt om u selectief te kunnen benaderen voor
deelname aan studies, en om alleen die studies weer te geven waarvoor u in aanmerking
komt. De gegevens worden niet gebruikt buiten het Spinoza Centrum, en zullen in geen
geval zonder uw voorafgaande toestemming gebruikt worden voor andere doeleinden
dan hierboven vermeld.
Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?
Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor de (bij het Spinoza Centrum werkzame)
beheerder van het systeem en niet zicht baar voor onderzoekers. Onderzoekers kunnen u,
tot het moment dat u zich persoonlijk meldt voor een onderzoek, alleen identificeren

d.m.v. een code. Deze code kunt u vinden in de e-mail die ter bevestiging wordt gestuurd
na opgave. De persoonskenmerken om proefpersonen selectief te kunnen benaderen voor
nieuwe onderzoeken zijn niet tot individueel niveau herleidbaar. Wanneer u een
onderzoeker benadert voor meer informatie over een onderzoek kan deze uiteraard wel
uw e-mailadres te zien.
Opvragen van mijn gegevens
Indien gewenst kunt u een verzoek indienen tot inzage in de opgeslagen gegevens. U kunt
dit verzoek richten aan ppadmin@spinozacentre.nl. Na identificatie ontvangt u per e-mail
een elektronisch afschrift van deze gegevens.
Wordt mijn data aan derden verstrekt?
Nee, de door u verstrekte informatie wordt niet verstrekt aan derden.
Over het systeem
Het systeem voldoet aan verschillende regels rond privacy en databescherming en is
onderhevig aan regelgeving van de Europese Unie over onderzoek met proefpersonen en
privacy van gegevens. In het bijzonder voldoet het systeem aan de Richtlijnen voor de
Bescherming van Privacy van de OECD en de Richtlijn voor Databescherming van de
Europese Unie. Zie hier voor meer informatie.
Klachten
Voor eventuele klachten over de manier waarop met uw gegevens wordt omgegaan kunt
u zich richten tot de Commissie Ethiek van de afdeling Psychologie van de Universiteit van
Amsterdam: Dr. W. van den Wildenberg (telefoon: 020 5256686; e-mail: w.p.m.
vandenwildenberg@uva.nl; postadres: Roetersstraat 15, 1018 WB Amsterdam).

Bovenstaande informatie is ook te vinden door (na inloggen in het systeem) op “Human
Subjects/Privacy Policy” onderaan de pagina te klikken.

