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Privacyverklaring voor het uitvoeren van onderzoek  
Uw privacy is voor ons van het grootste belang. Wij dragen grote zorg voor uw privacy  
en om ervoor te zorgen dat de informatie die wij verzamelen voor het doel van dit specifieke onderzoek  
veilig gehanteerd wordt. 
 
Elk marktonderzoek waar u aan deelneemt, kan alleen plaatsvinden met uw uitdrukkelijke toestemming en is 
geheel vrijwillig. Wij zullen u nooit misleiden over de aard van het onderzoek, hoe wij uw gegevens gebruiken of 
hoe de resultaten zullen worden gebruikt. 
  
Wij verbinden ons ertoe om de volgende wetten en gedragscodes na te leven: 
• Gedragscodes van de Market Research Society 
• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) 
• ISO20252 
• Het bedrijfshandboek van Impact. 

  
Als onderzoeksbureau nemen wij contact op met het publiek en andere belanghebbenden om hen uit te 
nodigen tot deelname aan onderzoeksactiviteiten namens een cliënt die ons daartoe opdracht heeft gegeven. 
Van tijd tot tijd voeren wij ook zelf onderzoek uit. 
  
De hoeveelheid informatie die wij verzamelen zal zich beperken tot de gegevens die wij nodig hebben voor het 
verwezenlijken van de doelstellingen van het specifieke onderzoek waarvoor u bent uitgenodigd om deel te 
nemen. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend voor de doeleinden van dit specifieke onderzoek. Wij 
beschermen de vertrouwelijkheid van uw gegevens in overeenstemming met onze standaardprocedures en 
wettelijke vereisten. 
  
De enquête waaraan u deelneemt wordt uitgevoerd door Impact Research Ltd. in opdracht van onze cliënt. U 
heeft het recht om kennis te nemen van de naam van onze cliënt, die op het juiste moment in het onderzoek 
aan u zal worden meegedeeld. 
  
Mocht u vragen hebben over deze enquête of over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, dan kunt u 
contact met ons opnemen. U kunt eveneens contact met ons opnemen indien u op een willekeurig moment uw 
toestemming wilt intrekken. Tot slot, als u denkt dat er per vergissing contact met u is opgenomen, dat u geen 
toestemming hebt gegeven, of als u wilt dat uw naam uit onze database wordt verwijderd, dan verzoeken wij u 
contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van dit document. 
  

De informatie die wij verzamelen 
De gegevens die wij verzamelen en opslaan kunnen het volgende omvatten: 
• Uw persoonlijke opvattingen (met betrekking tot houding, ervaringen en gebruik van bepaalde producten 

of diensten) 
• Persoonsgegevens zoals naam, adres, postcode, geslacht, beroep, leeftijd, geboortedatum, e-mailadres, 

telefoonnummer enz. 
• Indien relevant kunnen wij uw zakelijke contactgegevens vragen zoals bedrijfsnaam, functietitel en 

afdeling. 
• Voor online enquêtes registreren wij uw IP-adres en andere basisgegevens 
• Soms 

hebben we 
gevoelige 
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persoonlijke informatie nodig zoals gegevens over uw ras, gezondheid, invaliditeit 
  
Alle gegevens die u ons verstrekt, worden alleen opgeslagen en gebruikt met uw uitdrukkelijke toestemming. 
  

Hoe wij uw gegevens gebruiken 
• De gegevens die u met ons deelt, worden uitsluitend gebruikt voor het doel van dit specifieke onderzoek 
• Om uw anonimiteit te waarborgen worden gegevens alleen geanalyseerd in geaggregeerde vorm 

(samengevoegd met de gegevens van andere respondenten die aan hetzelfde onderzoek hebben 
deelgenomen). 

• Uw antwoorden kunnen niet aan u worden toegeschreven en worden vertrouwelijk behandeld, tenzij u 
ons toestemming geeft om geïdentificeerd te worden 

• Om u te informeren als u in de prijzen bent gevallen of om ons in staat te stellen prijzen, 
stimulansbetalingen of beloningen aan u uit te reiken (indien van toepassing) 

• Van tijd tot tijd kunnen wij contact met u opnemen om antwoorden nader te onderzoeken, maar wij doen 
dit alleen met uw toestemming. Wij kunnen u dit aan het einde van de enquête vragen. 

  

Hoe wij uw gegevens beschermen 
Wij hechten veel belang aan de veiligheid en beveiliging van alle gegevens (met name persoonsgegevens), zowel 
bij de opslag als bij de overdracht van gegevens. Wij beschikken over goed ontwikkelde verwerkingsmethodes 
en procedures om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking: Details over 
de belangrijkste procedures zijn op verzoek verkrijgbaar. 
  
Hoewel wij alles in het werk stellen om uw gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid ervan niet 
garanderen en alle informatie die u ons verstrekt, wordt verstrekt op uw eigen risico. 
  

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 
Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden van dit onderzoek. Alle persoonlijk 
identificeerbare gegevens die wij ontvangen, worden niet langer dan 12 weken na de voltooiing van het 
onderzoeksproject bewaard en niet identificeerbare gegevens die u verstrekt, worden niet langer dan 5 jaar 
bewaard. 
  

Met wie wij de gegevens delen 
Tijdens het marktonderzoek werken wij samen met een of meer van onze vertrouwde leveranciers voor het 
uitvoeren van bepaalde belangrijke functies namens ons (essentieel voor het uitvoeren van het onderzoek). Als 
zodanig kunnen zij toegang tot de persoonsgegevens nodig hebben om hun contractuele verplichting jegens ons 
na te komen, maar zij zullen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. Wij onderhouden 
dienstverleningsovereenkomsten met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat zij alle persoonsgegevens 
verwerken overeenkomstig de door ons gehanteerde strikte richtlijnen zoals uiteengezet in dit beleid en wij 
behouden de volledige verantwoordelijkheid voor de manier waarop uw persoonsgegevens door onze 
leveranciers worden gebruikt. 
 
Door in te stemmen met deelname aan ons onderzoek geeft u ons toestemming om uw persoonlijk 
identificeerbare gegevens op te slaan en binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken voor de 
hierboven genoemde doeleinden. Zoals altijd streven wij ernaar dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en 
veilig worden bewaard. 
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Uw rechten 
U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Deze omvatten: 
• Uw recht op inzage van de informatie die wij eventueel over u bewaren en voor welke doeleinden wij uw 

gegevens kunnen gebruiken 
• Uw recht om (op elk willekeurig moment en zonder voorbehoud) uw toestemming in te trekken die u ons 

heeft verleend in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens 
• Uw recht om te vragen dat wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij over u hebben, 

corrigeren 
• Uw recht om te vragen dat wij alle persoonsgegevens die wij over u hebben, permanent wissen en om u 

hiervan bevestiging te geven (in sommige omstandigheden zullen wij niet in staat zijn om gegevens te 
wissen). 

  
 
Indien u uw wettelijke rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande 
gegevens. 
  

Contactgegevens 
Indien u in verband met dit document contact met ons wilt opnemen, kunt u dat doen aan de hand van de 
onderstaande gegevens: 
  
Per e-mail: info@impactmr.com 
Schriftelijk: Impact Research Ltd, 3 The Quintet, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TZ, 
Verenigd Koninkrijk 
Telefoon: Kantoor:  +44 (0) 1932 226 793 
  
Indien u twijfels heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of als u niet tevreden bent 
met onze antwoorden op uw twijfels of verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact 
opnemen met het Information Commissioner's Office (ICO) en wel op de volgende manieren: 
  
Website https://ico.org.uk/concerns/ 
Telefoon 0303 123 1113. 
  
Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om veranderingen in onderzoeksactiviteiten of andere 
doeleinden weer te geven. Controleer dit beleid elke keer dat u deelneemt aan onze onderzoeken om er zeker 
van te zijn dat u instemt met eventuele wijzigingen. 
  
Impact Research Limited Privacybeleid laatst bijgewerkt op 05/12/2019. 
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