
De keuzehulp 

respecteert jouw privacy 

 

 

De keuzehulp bij ongeplande zwangerschap werd ontwikkeld door Fara vzw. Fara vzw 
hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en je privacy. Lees hier 
onze privacyverklaring na. 

Je mag er zeker van zijn dat ook deze keuzehulp vertrouwelijk omspringt met je 
persoonlijke gegevens en je privacy garandeert.  

Hoe we dit verzekeren lees je hieronder: 

 

1) OPTIE AANMELDEN 

De keuzehulp wil je op maat verder helpen. Je kan er daarom voor kiezen om je aan te 
melden.  

• Aanmelden kan met behulp van een zelfgekozen gebruikersnaam en 
wachtwoord. De door jouw ingevulde informatie en opdrachten worden 
versleuteld bewaard in een beveiligde database, waardoor je deze achteraf 
gemakkelijk kan herlezen en eventueel aanvullen. Enkel jij kan deze inkijken en zelf 
kiezen met wie je deze eventueel deelt.  

Nadat je je account hebt aangemaakt, blijft het 2 jaar actief. Log je binnen deze tijd 
niet meer opnieuw in, dan worden je gegevens en ingevulde opdrachten automatisch 
verwijderd. Je hebt ten alle tijden het recht om je account te verwijderen. Dit kan 
eenvoudigweg bij de instellingen van je account.  

• Je kan ervoor kiezen om je niet aan te melden en de keuzehulp anoniem te 
doorlopen. Jouw nota’s worden dan niet bewaard. Let op, hierdoor is het ook niet 
mogelijk om deze achteraf te herlezen of verder in te vullen. Het is wel mogelijk om 
zelf je gegevens bij te houden door de ingevulde oefeningen onmiddellijk af te 
printen of door telkens zelf een print screen te maken.  
 

  

https://www.fara.be/
https://assets.fara.be/attachment/cd0c56ef40b11e35cb8a04452069f176.pdf


2) PRIVACY 

De keuzehulp garandeert op volgende manieren je privacy: 

• Je hoeft geen naam of persoonlijke gegevens bekend te maken die jou als 
persoon kunnen identificeren. Voor en na het doorlopen van de keuzehulp worden 
je vrijblijvend een aantal (biografische) vragen ter evaluatie van de keuzehulp 
gesteld. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor statische verwerking en 
wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens worden steeds op anonieme basis 
verwerkt, in geen geval worden ze gebruikt om de identiteit van de deelnemers te 
achterhalen.  

• De keuzehulp is online te raadplegen, je hoeft deze dus niet te downloaden op je 
computer. Wil je ook de sporen van deze website wissen in de geschiedenis van 
je webbrowser, raadpleeg dan de helpfunctie van je internetbrowser of surf 
incognito.  

• De verbinding met de website is beveiligd met SSL. De verantwoordelijken van 
de keuzehulp brengen alle passende technische en organisatorische maatregelen 
ten uitvoer om persoonlijke gegevens van deelnemers te beveiligen tegen verlies 
of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

• Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie op onze doorverwijssites. 

Bij vragen of klachten over deze keuzehulp kan je terecht bij het Fara team op 
vragen@fara.be of bij de afgevaardigd bestuurder, Lieve Van Hoofstadt 
lieve.vanhoofstadt@fara.be. 
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