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De informatie die je deelt met dit formulier gebruikt Dimence uitsluitend voor het Online Klantpanel. Met
behulp van jouw contactgegevens kan Dimence je nu en gedurende je deelname aan het klantpanel online
bereiken voor klantpanel-onderwerpen. De antwoorden op de aanvullende vragen leveren Dimence een
beeld op van de reden en achtergrond en geografische spreiding van de deelnemers. Jouw gegevens en
de input die je levert voor het Online Klantpanel worden niet gedeeld met andere deelnemers.
Deelname aan het Online Klantpanel van Dimence is vrijwillig en op ieder moment te beëindigen, door
zowel deelnemer als Dimence, via jijdoetertoe@dimence.nl. Bij einde van deelname wissen we je
gegevens. Tot die tijd heb je altijd recht op inzage, aanpassing of het laten verwijderen van je gegevens:
jijdoetertoe@dimence.nl.
De gegevens uit het formulier worden opgeslagen in het content management systeem van Dimence
(Drupal). Dit is de software waarmee Dimence haar website en formulieren beheert. Het technisch beheer
hiervan valt onder de ICT-afdeling van de Dimence Groep. De gegevens van deelnemers worden vanuit dit
systeem beheerd door Dimence Communicatie.
Tot slot: deelname aan het klantpanel staat los van eventuele behandeling bij Dimence of deelname aan
andere cliëntinitiatieven zoals de Cliëntenraad. De medewerkers die vanuit Dimence Communicatie
betrokken zijn bij het Online Klantpanel hebben geen inzicht in dossiers en behandelgegevens.
Heb je nog vragen over je privacy of gegevens? jijdoetertoe@dimence.nl.

Online Klantpanel Dimence: Als deelnemer (18+) van het Online Klantpanel denk je zo nu en
dan online mee over actuele thema's. Jouw mening, ideeën en ervaringen kunnen van grote waarde zijn
voor anderen die net als jou of je naasten te maken hebben -of hebben gehad- met psychische
problemen. Met jouw inbreng willen we de manier waarop we communiceren beter laten aansluiten bij
onze cliënten. En niet voor niks is ‘Samen werken aan een beter leven’ ons motto: met het klantpanel
helpen we elkaar, in het belang van een beter leven voor de mensen die het hard kunnen gebruiken.

