Onderzoek & Praktijk

PRIVACY-DOCUMENT
ten behoeve van het verrichten van onderzoek

Dit document betreft het omgaan met de privacy van mogelijke respondenten
Voor het kunnen uitvoeren van het onderzoek is het nodig het e-mailadres en/of een telefoonnummer te hebben
van respondenten om hen te benaderen voor het betreffende onderzoek, Hetzij om hen een (online-)vragenlijst te
mailen, hetzij om een interview af te nemen.
Het e-mailadres is mogelijk identificeerbaar en daarom dit privacy-document.
Wij stellen alles in het werk om uw privacy te waarborgen. Op rij gezet, betekent dit:
•
•
•
•
•
•

De mail komt in een apart en beveiligd account voor alleen onderzoeksactiviteiten. Onbevoegden hebben
hier geen toegang toe.
Zodra het e-mailadres is opgenomen in het onderzoeksprogramma, wordt de mail gewist.
Het e-mailadres wordt gebruikt om een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst te sturen en een
latere herinnering hieraan, indien van toepassing.
Het e-mailadres wordt voor geen enkel ander doeleind gebruikt.
In het programma Netq premium van Survalyzer -waarmee wij een Verwerkersovereenkomst hebbenworden de vragenlijsten gemaakt, mails opgesteld en verstuurd en ook de e-mailadressen voor de aparte
cliëntgroepen ingevoerd.
De e-mailadressen worden binnen dit programma een jaar na verschijnen van de onderzoeksrapportage
gewist.

Als onderzoeker en lid van de NSV (Nederlandse Sociologische Vereniging) ben ik gehouden aan de
beroepscode van deze vereniging, evenals aan de gedragscode voor onderzoek en statistiek opgesteld door de
Vereniging van Beleidsonderzoek, de Vereniging Onderzoek en Statistiek en Centre for Marketing Intelligence
& Research.
Dit betekent:
•
•

Dat de onderzoeksdata nooit aan de opdrachtgever of aan iemand anders worden verstrekt. Wanneer door
deskundigen wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de data, is inzage in data geven noodzakelijk.
Dat de taken voor de onderzoeker zijn, het uitvoeren van het onderzoek en het schrijven van de rapportage.
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