Het Jijbentbelangrijk.nl panel is een product van:
Jijbentbelangrijk BV, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 62817906.

Privacyverklaring: In het kort
Deze privacyverklaring dateert van 24-05-2018. In deze privacyverklaring wordt,
onder andere, aangegeven welke gegevens kunnen worden verzameld en hoe
Jijbentbelangrijk BV deze gegevens gebruikt.

Categorieën persoonsgegevens
Bij inschrijving bij het Jijbentbelangrijk.nl panel wordt gevraagd om
(persoons)gegevens te verstrekken. De volgende persoonsgegevens worden in ieder
geval verwerkt:







Naam
Leeftijd
Geslacht
Postcode
E-mailadres
Intakevragenlijst

Daarnaast verwerken we in een later stadium het IBAN-nummer (t.b.v. uitbetalingen).

Doel verzamelen persoonsgegevens
Bij inschrijving bij het Jijbentbelangrijk.nl panel wordt gevraagd om
(persoons)gegevens te verstrekken. Om de respondent alleen relevante vragenlijsten
aan te kunnen bieden slaat Jijbentbelangrijk BV de persoonsgegevens van de
respondent op in een bestand. Dit bestand bevat de persoonsgegevens van de
respondent en enkele achtergrondkenmerken zoals geslacht en leeftijd. Deze
gegevens kunnen op geen enkele manier gelinkt worden aan de naam van de
respondent. Dit mede doordat het bestand niet de naam van de respondent bevat.
De antwoorden die de respondent geeft in vragenlijsten worden anoniem opgeslagen
en zijn niet terug te brengen tot een specifiek persoon. De onderzoekers kunnen de
respondent dus niet persoonlijk benaderen om eventueel extra informatie te vragen
of de gegeven antwoorden linken aan antwoorden die de respondent eerder gegeven
heeft.
De persoonsgegevens worden daarnaast gebruikt om voor uitbetalingen of het
uitkeren van gewonnen prijzen.
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Jijbentbelangrijk BV richt zich voornamelijk op onderzoek via internet. Het kan echter
voorkomen dat de respondent wordt benaderd voor telefonische of face-to-face
onderzoeken. Daarnaast organiseert Jijbentbelangrijk BV voor de respondenten
speciale acties, zoals kortingen, prijsvragen en andere gelijksoortige acties.
Naast persoonsgegevens zoals hierboven benoemd maakt Jijbentbelangrijk
BV gebruik van functionaliteiten en technieken die ervoor zorgen dat de website
zowel gebruiksvriendelijk, bruikbaar en ook persoonlijker wordt. Het bekendste
voorbeeld van dit soort functionaliteiten zijn cookies.
Functionele cookies - De functionele cookies worden enkel gebruikt om de
onderzoeken goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor
dat een respondent niet meerdere keren kan deelnemen aan een onderzoek of in
sommige gevallen dat, wanneer er een onderzoek wordt onderbroken deze hervat
kan worden op een later moment.
Analytische cookies - Naast de functionele cookies wordt er gebruik gemaakt van
analytische cookies die worden gebruikt om het websitegebruik van
jijbentbelangrijk.nl te analyseren. Er worden geen gegevens opgeslagen van het
overige internetgebruik van de respondent.
Het gebruik van bovenstaande cookies is volkomen veilig. Er kan geen persoonlijke
informatie, zoals bijvoorbeeld een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Er wordt
geen informatie vanuit de cookies, of overige persoonsgegevens gedeeld met
derden.

Termijn opslag persoonsgegevens
Jijbentbelangrijk BV bewaart persoonsgegevens van de respondent zolang deze lid
is van het panel. Na uitschrijving stopt Jijbentbelangrijk BV met het verwerken van
persoonsgegevens. Deze gegevens worden enkel nog gebruikt om aan te tonen dat
de respondent vooraf toestemming heeft gegeven. Na vijf jaar, na het beëindigen van
het opslagtermijn, wordt de respondent volledig verwijderd uit het panel. Deze
bewaartermijn wordt geadviseerd door de Autoriteit Consument & Markt om op deze
manier aan te kunnen tonen dat alle respondenten vooraf toestemming hebben
gegeven.

Bescherming Persoonsgegevens
Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Jijbentbelangrijk BV passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden de
persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige
verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van
secure socket layer (SSL) / Transport layer security (TLS) encryptie en andere
vormen van versleuteling.
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Rechten respondent
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft meer zeggenschap
over persoonsgegevens van de betreffende respondent.
Recht van inzage – De respondent kan te allen tijde worden opgevraagd door de
respondent door in te loggen met persoonlijke inloggegevens op de persoonlijke
pagina. Rekeningnummers worden na het overmaken van de uitbetaling onmiddellijk
vernietigd, conform de richtlijnen van de AVG.
Recht op bezwaar / beperking van de verwerking / om vergeten te worden – Iedere
respondent heeft het recht op bezwaar, om de te verwerken gegevens aan te passen
en om vergeten te worden. Bij het beroep op één of meerdere van deze rechten, zal
Jijbentbelangrijk BV de respondent uitschrijven. Een respondent kan beroep doen op
één of meerdere van deze rechten door contact op te nemen met Jijbentbelangrijk
BV via de onderstaande contactgegevens. Zodra een respondent uitgeschreven
wordt uit het panel, draagt Jijbentbelangrijk BV ervoor zorg dat de gegevens niet
meer in te zien zijn, maar nog wel gebruikt kunnen worden om aan te kunnen tonen
dat de respondent vooraf toestemming heeft gegeven. Na vijf jaar, na het beëindigen
van de eerdergenoemde opslagtermijn, wordt de respondent volledig verwijderd.

Wijziging Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Indien Jijbentbelangrijk BV wijzigingen
aanbrengt in beleidsregels, richtlijnen of andere voorwaarden waarnaar in dit privacy
beleid wordt verwezen of hierin zijn opgenomen, maakt Jijbentbelangrijk BV de
gewijzigde versie op de website of per e-mail bekend. Indien de respondent het niet
eens is met de wijzigingen, dan kan de overeenkomst met Jijbentbelangrijk BV
worden beëindigd.

Vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen gericht worden aan
panel@jijbentbelangrijk.nl.
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