
Privacyverklaring Panel Inzicht 
  

Versie 

De onderstaande privacyverklaring dateert van 23-05-2018. 

Identiteit 

Panel Inzicht, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 56080239 (hierna 'Panel Inzicht') is Verantwoordelijke in de zin van de Wet 
bescherming persoonsgegevens.  

Panel Inzicht is een veldwerkleverancier gespecialiseerd in het doen van online 
marktonderzoek. Panel Inzicht is aangesloten bij de brancheorganisatie MOA 
(www.moaweb.nl). De brancheorganisatie heeft voor bedrijven die actief zijn binnen 
(markt) onderzoek gedragscodes ontwikkeld.  

Doeleinden verzamelen gegevens 

Panel Inzicht verwerkt regelmatig persoonsgegevens. Dit is altijd in het kader van 
onderzoeksactiviteiten en nooit voor commerciële doeleinden. Wij zullen respondenten 
nooit iets proberen te verkopen of toe te sturen.  

Alle antwoorden van respondenten worden anoniem verwerkt en later op groepsniveau 
gerapporteerd. Ze worden zodanig bewerkt dat ze niet tot op individueel niveau 
herleidbaar zijn. 

Functionele cookies 

De functionele cookies worden enkel gebruikt om de onderzoeken van Panel Inzicht 
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 je tussendoor met een onderzoek stopt, je weer verder kan gaan waar je 
gebleven was. 

Analytische cookies 

Naast de functionele cookies maakt Panel Inzicht ook gebruik van analytische cookies 
voor de website. Deze analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik van 
panelinzicht.nl te analyseren. Er worden geen gegevens opgeslagen van je overige 
internetgebruik. 

Het gebruik van cookies door Panel Inzicht is volkomen veilig. Er kan geen persoonlijke 
informatie, zoals een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Er wordt geen informatie 
vanuit de cookies, of overige persoonsgegevens die in het systeem van Panel Inzicht 
staan, doorgegeven of doorverkocht aan derde partijen. 

  



Bescherming van jouw gegevens 

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens hebben wij passende technische en 
organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden jouw 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. Bij 
een uitschrijving worden gevoelige gegevens van de betrokkene cryptografisch ge-
hashed met het SHA256 algoritme. Bij het hashen wordt een stukje informatie dat 
normaal gezien voor iedereen leesbaar is, onleesbaar gemaakt. Daarnaast wordt het 
vrijwel onmogelijk gemaakt om de originele informatie terug te halen vanwege de 
cryptografische eigenschappen. 

Welke rechten heb jij? 

Iedere consument heeft de mogelijkheid om zijn of haar persoonsgegevens aan te 
melden bij het onderzoekfilter www.onderzoekfilter.nl. Marktonderzoekbureaus 
raadplegen altijd eerst dit filter om vast te stellen welke personen niet openstaan voor 
marktonderzoek.  

Wanneer de respondent nadrukkelijke toestemming heeft gegeven zijn of haar 
antwoorden te rapporteren in een vorm waarin hij of zij wel te identificeren is, heeft hij of 
zij het recht te weten aan wie deze informatie verstrekt wordt.  

Persoonsgegevens worden enkel gebruikt worden voor een vooraf gedefinieerd 
onderzoeksdoel. Wij zullen hierna op geen enkele andere wijze gebruik maken van deze 
gegevens, tenzij anders expliciet is overeengekomen. Denk bijvoorbeeld aan het 
deelnemen van groepsdiscussies, of kwalitatieve sessies.  

Wijzigingen 

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Indien Opiniemeters wijzigingen 
aanbrengt in beleidsregels, richtlijnen of andere voorwaarden waarnaar in deze 
Privacyverklaring wordt verwezen of hierin zijn opgenomen, maakt Opiniemeters de 
gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op de website of 
per e-mail bekend. Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, dan kun je de 
overeenkomst met Opiniemeters beëindigen. 

Contact 

Het kan zijn dat wij wijzigingen aanbrengen in onze Privacyverklaring, bijvoorbeeld 
wanneer de wetgeving verandert. Wij adviseren jou daarom om deze Privacyverklaring 
regelmatig te raadplegen. Wil je jouw gegevens aanpassen, dan wel verwijderen, neem 
dan contact met ons op via het contactformulier of via info@panelinzicht.nl. Panel Inzicht 
doet er alles aan om elke klacht zo goed mogelijk te behandelen en naar tevredenheid 
van ons lid op te lossen. 


