
 
 

 
 

 

 
 

Privacybeleid 

Op deze pagina treft u de Privacy Verklaring aan van Integron BV te Rotterdam. 

 

Wanneer u een informatieaanvraag doet, een dienst van ons afneemt, zich aanmeld voor de nieuwsbrief 

of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel) van Integron International worden de 

door u verstrekte en gebruikte gegevens vastgelegd en verwerkt.  

Wanneer u uitgenodigd bent voor een onderzoek zullen de door de opdrachtgever verstrekte 

informatie niet langer in identificeerbare vorm verwerkt worden dan noodzakelijk.  

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Integron BV., Wijnhaven 65, 3011 WJ in 

Rotterdam.  

 

Integron BV vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid 

te behandelen. Integron BV houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de 

Telecommunicatiewet, evenals aan de gedragscodes van de ESOMAR (European Society for Opinion and 

Marketing Research) 

Doeleinden gegevensverwerking 

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Integron worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u 

gekozen producten, diensten of informatie te leveren; 

 Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren; 

 Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Integron; 

 Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet 

elektronische) boodschap te sturen; 

 Om te voldoen aan de op Integron B.V. van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

 Voor het uitvoeren van een klant, medewerker of ander type onderzoek wat overeengekomen 

is met de opdrachtgever. 

 Om u te benaderen voor een onderzoek dat wij in opdracht van onze opdrachtgever uitvoeren. 

 

Gegevensverstrekking aan derden 

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot 

Integron behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke 

toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Integron B.V. worden ingeschakeld bij de 

uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld een callcenter bij telefonisch onderzoek of een 

mailhouse bij een schriftelijk onderzoek). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt 

voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld het benaderen van de deelnemers). Met deze 

leveranciers is een bewerkersovereenkomst gesloten. 



 
 

 
 

 

 
 

 

Beveiliging gegevens 

Integron respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens 

vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens 

zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Integron. Deze database is uitsluitend toegankelijk 

voor medewerkers van Integron, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Integron 

spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm 

van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en 

organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de 

techniek. 

 

Integron is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, 

via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander 

gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Integron. 

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet 

U kunt inzicht krijgen in uw gegevens die door Integron zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst 

aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van uitnodigingen van Integron via e-

mail, telefoon en/of post. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat 

schriftelijk doen via: 

 

Integron BV 

Wijnhaven 65 

3011 WJ Rotterdam 

 

U kunt ook een e-mail sturen naar support@Integron.nl 

Wijziging van deze Privacy Verklaring 

Integron behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Wij 

raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de 

geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent. 
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