Privacystatement
Als u aan onderzoeken van de afdeling Onderzoek & Statistiek deelneemt, is uw privacy te allen tijde
gegarandeerd. Alle gegevens die u verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Uw
persoonsgegevens zijn goed beveiligd en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek.
Persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is informatie die over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is.
Bijvoorbeeld een naam of huisadres. Ook een e-mailadres is een persoonsgegeven. Op de website
van de Autoriteit Persoonsgegevens staat een uitgebreide uitleg over persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens.
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
 Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek en worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen
onrechtmatig gebruik.
 De gegevens die u in het kader van onderzoek aan ons verstrekt, worden altijd anoniem
verwerkt. Er wordt nooit op individueel niveau gerapporteerd. Uw antwoorden worden
bovendien altijd losgekoppeld van uw contactgegevens (bijv. naam, adres, e-mail adres en IPadres).
 Uw antwoorden worden nooit doorgegeven aan derden of gebruikt voor verkoopdoeleinden.
Uitsluitend in de gevallen dat we gebruik maken van een onderzoeksbureau, dat in opdracht
van ons onderzoek uitvoert, kunnen uw gegevens worden doorgegeven. Dit is uitsluitend
bedoeld om u te benaderen voor vrijwillige deelname aan onderzoek.
 De persoonsgegevens (geslacht, geboortejaar, postcode etc.) die u invult / heeft ingevuld in
een vragenlijst, worden gebruikt voor het interpreteren van onderzoeksresultaten.
Bijvoorbeeld: Vormt de groep respondenten een juiste afspiegeling van de bevolking? Of zijn
er verschillen in mening tussen verschillende groepen respondenten, zoals mannen en
vrouwen, jongeren en ouderen, inwoners van verschillende wijken? De verkregen informatie
wordt zeer zorgvuldig behandeld, wordt niet herleid tot individuen; de resultaten zijn altijd
anoniem.
 U hebt het recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of een deel van uw
antwoorden of al uw antwoorden vernietigd of verwijderd kunnen worden. Wanneer dit
redelijkerwijs en praktisch mogelijk is, zullen we gehoor geven aan uw verzoek.
 Deelname aan onderzoek is vrijwillig. U kunt zich op elk moment afmelden via het
afmeldingsregister. De afdeling Onderzoek & Statistiek zal u dan niet meer benaderen voor
deelname aan onderzoek. U kunt zich afmelden voor onderzoek per e-mail en/of onderzoek
per post en telefonisch: https://s-hertogenbosch.datacoll.nl/ywullnmyec?l=nl.

