Terms & Conditions – TIP Sittard-Geleen
Door uw deelname aan TIP Sittard-Geleen stemt u in met de deelnemersvoorwaarden en de
privacyverklaring van TIP Sittard-Geleen.
DEELNEMERSVOORWAARDEN
Artikel 1. Bedrijfsgegevens
Rooshorst B.V., gevestigd te (5961 PX) Horst aan de Expeditiestraat 12, vertegenwoordigd door
Martijn Hulsen, bereikbaar via martijn@toponderzoek.com. Rooshorst B.V.is mede handelend onder
de naam ‘Toponderzoek’. De naam ‘Toponderzoek’ wordt gehanteerd in deze Terms & Conditions
overeenkomst.
Artikel 2. Vergoedingen
Deelname aan TIP Sittard-Geleen is gratis, er wordt geen vergoeding toegekend aan de deelnemers
van TIP Sittard-Geleen.
Artikel 3. Regels deelname
Iedereen vanaf 16 jaar kan deelnemen aan TIP Sittard-Geleen, indien hij/zij woonachtig of werkzaam
is in de gemeente Sittard-Geleen. U dient mutaties in uw persoonsgegevens zelf door te geven aan
ons zodat de gegevens in TIP Sittard-Geleen up-to-date blijven. Toponderzoek heeft het recht TIP
Sittard-Geleen eenzijdig op te heffen.
Artikel 4. Toestemming
Door deelname aan TIP Sittard-Geleen geeft u toestemming aan Toponderzoek u in de toekomst te
benaderen voor onderzoek(activiteiten). U kunt zelf bepalen of en aan welke onderzoeken van TIP
Sittard-Geleen u deel wilt nemen. Echter, wanneer u een jaar lang niet deelneemt aan
onderzoeksactiviteiten dan zal u van Toponderzoek een bericht krijgen dat u wordt verwijderd uit TIP
Sittard-Geleen, dit wordt gedaan om TIP Sittard-Geleen up-to-date te houden. U bent vrij uzelf
opnieuw aan te melden.
Artikel 5. Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen
en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij ons, Toponderzoek. Dit kan door een e-mail
te sturen naar enquete@toponderzoek.com. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw
toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dient u ook een
afspraak bij ons te maken. Dit kan door een e-mail te sturen naar enquete@toponderzoek.com. Het
is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien,
corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere
personen in te zien.

PRIVACYVERKLARING
Artikel 1. Bedrijfsgegevens
Rooshorst B.V., gevestigd te (5961 PX) Horst aan de Expeditiestraat 12, vertegenwoordigd door
Martijn Hulsen, bereikbaar via martijn@toponderzoek.com. Rooshorst B.V.is mede handelend onder
de naam ‘Toponderzoek’. De naam ‘Toponderzoek’ wordt gehanteerd in deze Terms & Conditions
overeenkomst.
Artikel 2. Persoonsgegevens
Toponderzoek verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Door uw deelname aan TIP Sittard-Geleen geeft u
Toponderzoek de toestemming persoonsgegevens van u te verwerken. Hieronder een overzicht van
de persoonsgegevens die wij van u verwerken:









E-mailadres;
Geslacht;
Geboortejaar;
Woonplaats;
Postcode;
Gezinssituatie;
Hoogst genoten voltooide opleiding;
Beroepssituatie.

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
 Het verzenden van onderzoeken van TIP Sittard-Geleen inclusief externe commerciële
onderzoeken via het TIP Sittard-Geleen;
 Het maken van een juiste analyse van de resultaten van de onderzoeken van TIP SittardGeleen;
 Het informeren over nieuws of resultaten van het TIP Sittard-Geleen;
 Het informeren over wijzigingen van diensten.
Toponderzoek verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de uitvoering van een overeenkomst
(deze Terms & Conditions overeenkomst).
Artikel 4. Bewaartermijn
Toponderzoek zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of
wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor
hanteren wij de volgende bewaartermijnen:
•
•

Gedurende deelname aan TIP Sittard-Geleen verwerkt Toponderzoek uw persoonsgegevens;
Toponderzoek bewaart uw gegevens tot 2 jaar na beëindiging van deelname aan het TIP
Sittard-Geleen.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt Toponderzoek zich aan
de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 5. Beveiliging
Toponderzoek neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere
ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de
geldende beveiligingsnormen.
Artikel 6. Anonimiteit
De verwerking van de onderzoeksresultaten zal ten alle tijden anoniem gebeuren. Antwoorden,
inzichten, grafieken en andere teksten in onderzoek rapportages zijn niet te herleiden naar
persoonsgegevens van deelnemers aan het onderzoek. Hier kan enkel van worden afgeweken met
toestemming van u als deelnemer, u bent niet verplicht om hiermee in te stemmen.
Artikel 7. Wijzigingen
Toponderzoek kan deze Terms & Conditions overeenkomst met daar in de deelnemers voorwaarden
en de privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de website
www.tiphorstaandemaas.nl worden gepubliceerd.
Aldus opgemaakt en getekend te Horst aan de Maas op 3 juli 2018
Toponderzoek
Vertegenwoordigd door Martijn Hulsen

