
PRIVACY- EN COOKIESBELEID – 
TNS-NIPO.COM 

TNS NIPO B.V., op de website ook bekend onder de naam 
Kantar Public ("Wij") staan voor het beschermen en respecteren 
van uw privacy. 
 
Dit beleid bepaalt de basis waarop persoonsgegevens die wij van 
u verzamelen, of die u aan ons verstrekt op www.tns-nipo.com 
("onze site"), door ons zal worden verwerkt. Lees het volgende 
zorgvuldig door zodat u onze standpunten en praktijken met 
betrekking tot uw persoonsgegevens begrijpt en weet hoe wij 
met die gegevens zullen omgaan. 

INFORMATIE DIE WIJ VAN U 
VERZAMELEN 

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens op onze 
site: 
 

• Informatie die u verstrekt door het invullen van 
formulieren op onze site. Wij kunnen u ook om 
informatie vragen wanneer u een probleem met onze 
site meldt. 

 

• Als u contact met ons opneemt, kunnen wij de 
correspondentie vastleggen. 

 

• Wij kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen die 
wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, u bent niet 
verplicht hieraan deel te nemen. 

 

• Details van uw bezoeken aan onze site, met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot, gegevens over 
websiteverkeer, locatiegegevens, weblogs en andere 
communicatiegegevens, al dan niet vereist voor onze 
eigen doeleinden en de bronnen waartoe u toegang 
heeft. 

IP-ADRESSEN Voor systeembeheer kunnen wij informatie verzamelen over uw 
computer, inclusief uw IP-adres - indien beschikbaar - , 
besturingssysteem en browsertype. Dit wordt gebruikt voor het 
genereren van statistische gegevens over de 
browserhandelingen en -patronen van de gebruikers van onze 
site. 

COOKIES Onze site maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van 
andere gebruikers van onze site en om uw bezoeken te 
onthouden. Dit helpt ons om u te voorzien van een goede 
ervaring wanneer u onze website bezoekt en biedt ons de 
mogelijkheid onze site te verbeteren. 
Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat we 
opslaan op uw browser of op de harde schijf van uw computer 
als u daarmee akkoord gaat. Cookies bevatten informatie die 
wordt overgebracht naar de vaste schijf van uw computer. 
De cookies die we gebruiken zijn "analytische" cookies die 
gebruikt worden door de externe service Google Analytics en 
Kentico. Kentico is het contentmanagementsysteem (CMS) 
waarmee tns-nipo.com. Cookies stellen ons in staat bezoekers te 
herkennen en te tellen en te zien hoe bezoekers binnen de site 



bewegen tijdens gebruik. Dit helpt ons bij het verbeteren van de 
manier waarop onze site werkt, bijvoorbeeld door ervoor te 
zorgen dat gebruikers makkelijker vinden wat ze zoeken. U vindt 
meer informatie over de individuele cookies die wij gebruiken en 
de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken in de onderstaande 
lijst: 

• Cookie: _gat - Deze cookie wordt ingesteld door Google 
Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag 
van de bezoekers van onze website te analyseren. Op 
basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven 
verbeteren. Doel: Voor het reguleren van communicatie 
met Google Analytics. Verloopt na: sessie 

• Cookie: __ga - Deze cookie wordt ingesteld door Google 
Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag 
van de bezoekers van onze website te analyseren. Op 
basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven 
verbeteren. Registreert een unieke ID die wordt gebruikt 
om statistische gegevens te genereren over hoe de 
bezoeker de website gebruikt. Verloopt na: 2 jaar 

• Cookie: __gid - Deze cookie wordt ingesteld door Google 
Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag 
van de bezoekers van onze website te analyseren. Op 
basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven 
verbeteren. Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 
Verloopt na: 24 uur. 

U vindt de meest recente informatie over Google Analytics 
cookies op de site van Google Analytics door hier te klikken. 
 

• Cookie: ASP.NET_SessionId - Naam: Kentico – Verloopt 
na: 30 minuten, doel: bewaart het sessie ID van de 
bezoeker voor veiligheidsredenen. 

• Cookie: CMSPreferredCulture - Naam: Kentico cookie - 
Verloopt na: 1 jaar, doel: onthoud de taalvoorkeur van 
de gebruiker 

• Cookie: CMSCurrentTheme - Naam: Kentico cookie 
Verloopt na: 1 dag, doel: Stores the name of the current 
visual theme to provide proper design to the dialog 
windows. 

• Cookie: VisitorStatus – Naam: Kentico cookie - Verloopt 
na: 1 jaar, doel: vaststellen of een bezoeker nieuw of 
een terugkerende bezoeker is. Wordt gebruikt om de 
bezoekersstatus statistisch te kunnen volgen in de 
webstatistieken. 

• Cookie: CMSCsrfCookie Naam: Kentico cookie. Doel: 
Voor het opslaan van een beveiligingstoken dat wordt 
gebruikt om alle ingevulde formulier gegevens te 
valideren. Helpt beschermen tegen vervalsing van cross 
site-aanvragen. 

• Cookie: _smVID Naam: SUMO cookie: Verloopt na: 1 
maand. Doel: voor kritische functies van Sumo 

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


U kunt cookies blokkeren door in uw browser de instelling te 
activeren waarmee u alle of sommige cookies kunt weigeren. 
Echter, als u uw browser instelt op het blokkeren van alle 
cookies (inclusief essentiële cookies), zult u onze site of delen 
daarvan niet kunnen bezoeken. 
 

Twitter 
▪ original_referer 

▪ k_twitter_sess guest_id 

Deze cookies 
worden 
ingesteld door 
Twitter. We 
gebruiken een 
aantal social 
media tools 
om de 
bezoekers-
interactie op 
onze site te 
verbeteren. 
Als u al 
gebruik maakt 
van deze 
platformen 
kunnen hun 
cookies 
worden 
ingesteld via 
onze website. 
Deze 
bedrijven 
kunnen dan 
gegevens 
verzamelen 
die hen de 
mogelijkheid 
biedt om 
advertenties 
op andere 
sites te 
presenteren 
waarvan zij 
denken dat ze 
uw belang 
dienen. Als u 
dergelijke 
platformen 
niet gebruikt, 
zal onze site 
deze cookies 
niet op uw 
apparaat 
plaatsen.  



 
Klik hier om 
het 
cookiebeleid 
van Twitter te 
bekijken. 

YouTube 
▪ VISITOR_INFO1 

▪ _LIVE 

▪ soundData.sol 

www.tns-
nipo.com kan 

YouTube 
video's 
bevatten. Deze 
video's stellen 
niet 
automatisch 
cookies in, 
maar als u de 
video afspeelt, 
kunnen 
cookies door 
YouTube op 
uw computer 
worden 
geplaatst. 

Klik hier voor 
meer 
informatie 
over het 
cookiebeleid 
van YouTube. 

Slideshar
e 

▪ __utmz 

▪ __utmc 

▪ __utmb 

▪ __utma 

▪ __qca 

▪ UIDR 

▪ UID 

▪ SERVERID 

▪ mc 

▪ d 

▪ CSCookieTest 

▪ CSCompanyWebSite 

▪ CSCompanyWebSessi

on 

www.tns-
nipo.com kan 
Slideshare 
gebruiken 
voor 
ingebouwde 
diapresentatie
s op onze site. 
Slideshare 
gebruikt 
cookies om 
diapresentatie
s te kunnen 
afspelen en 
instellingen te 
onthouden. 

https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/


▪ CSCCompanyWebLan

g 

 
 

WAAR WE UW 
PERSOONSGEGEVENS 
OPSLAAN 

De gegevens die wij van u verzamelen kunnen worden 
overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de 
Europese Economische Ruimte ("EER"). Gegevens kunnen ook 
worden verwerkt door medewerkers buiten de EER die voor ons 
werken of voor één van onze leveranciers. Als uw persoonlijke 
gegevens worden overgedragen aan, opgeslagen of anderszins 
verwerkt in een land of gebied buiten de EER, en dat land of 
gebied niet voor een passend niveau van gegevensbescherming 
kan zorgen, zullen wij extra waarborgen bieden om uw 
persoonlijke gegevens te beschermen, gebaseerd op 
standaardcontractbepalingen.  Via onderstaande 
contactgegevens kunt u bij ons een kopie van deze bepalingen 
aanvragen. 

EXTERNE PARTIJEN EN 
GRENSOVERSCHRIJDENDE 
GEGEVENSOVERDRACHT 

U kunt erop rekenen dat wij uw privacy zullen beschermen. Wij 
zullen uw persoonsgegevens aan niemand beschikbaar stellen 
zonder uw toestemming tenzij dit uitsluitend voor 
onderzoeksdoeleinden is of indien dit wettelijk vereist is. Het 
gaat hierbij om uw naam en e-mailadres. 
 
Wij delen uw persoonsgegevens mogelijk met derden. Wanneer 
gegevensoverdracht grensoverschrijdend is of buiten de EER 
valt, zullen we garanties bieden om ervoor te zorgen dat de 
overdracht via een legitieme methode in het kader van de EU-
wetgeving inzake gegevensbescherming plaatsvindt en veilig is.  
 
Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld, opgeslagen, 
overgedragen of verwerkt door onze zusterbedrijven binnen de 
WPP groep of externe dienstverleners voor 
onderzoeksgerelateerde doeleinden, zoals 
informatieverwerking, en de uitvoering van prijstrekkingen of 
andere beloningen, zowel binnen als buiten de EER. Ze zijn 
allemaal contractueel verplicht om alle informatie die ze 
verzamelen en doorgeven aan ons of die wij verzamelen en 
doorgeven aan hen, vertrouwelijk te houden en te beschermen 
volgens de veiligheidsnormen en -praktijken die gelijkwaardig 
zijn aan die van ons. 

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 
VEILIG HOUDEN 

Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw 
gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid 
worden behandeld. Alle door u aan ons verstrekte informatie 
bevindt zich op een beveiligde server. Wij beperken de toegang 
tot die informatie tot onze eigen medewerkers, aannemers, 
dienstverleners op locatie en personen die bevoegd zijn voor de 



juiste behandeling van dergelijke informatie. Wij vragen van 
onze externe leveranciers en dienstverleners vergelijkbare 
standaarden van veiligheid en vertrouwelijkheid. 
 
Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet 
volledig veilig. Hoewel wij redelijke maatregelen nemen om uw 
persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van 
uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet 
garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw 
gegevens hebben ontvangen, hanteren wij strenge procedures 
en beveiligingsvoorzieningen om ongeoorloofde toegang te 
voorkomen. 

GEBRUIK VAN INFORMATIE Hieronder vindt u een overzicht van de manieren waarop we uw 
persoonsgegevens gebruiken.  Wij zijn ook wettelijk verplicht om 
de wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens 
te verklaren, en dat staat ook hieronder beschreven.  De 
rechtsgrondslag voor elk geval is dat we uw toestemming 
hebben voor het gebruik van uw persoonsgegevens, of dat we 
uw persoonsgegevens nodig hebben om een contract met u aan 
te gaan, of dat het gebruik van uw persoonsgegevens 
noodzakelijk is voor onze (of die van derden) gerechtvaardigde 
belangen (in dat geval zullen we uitleggen wat die belangen 
zijn).  Wanneer wij uw persoonsgegevens met uw toestemming 
gebruiken, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te 
trekken. 
 
• Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website wordt 
gepresenteerd op de meest efficiënte manier voor u en voor uw 
computer (dit is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang dat 
we onze site op de meest effectieve manier aan u presenteren). 
• Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u 
van ons vraagt of waarvan wij denken dat ze u interesseren, 
waar u toestemming heeft gegeven voor dergelijke doeleinden 
benaderd te kunnen worden (dit is gebaseerd op uw 
toestemming die u te allen tijde kunt intrekken). 
• Om onze verplichtingen uit te voeren die voortvloeien uit 
contracten tussen u en ons (dit is gebaseerd op contractuele 
noodzaak - wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om ons 
contract met u uit te voeren). 
• Om u in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan 
interactieve functies van onze service, wanneer u daarvoor kiest. 
• Om u te informeren over wijzigingen in onze service (dit is 
gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen u te informeren 
over wijzigingen in onze service). 
 
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken, of 
geselecteerde bedrijven binnen de Kantar-groep toestaan uw 
persoonsgegevens te gebruiken, om u te voorzien van 
informatie over goederen en diensten die van belang kunnen 
zijn voor u en waarvoor wij of zij per post of telefoon contact 
met u kunnen opnemen.  Dit is gebaseerd op ons 



gerechtvaardigd belang, of de gerechtvaardigde belangen van 
andere leden binnen onze groep, u te voorzien van informatie 
over onze of hun goederen of diensten. 

OPENBAARMAKING VAN UW 
INFORMATIE 

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan ieder lid van de Kantar-
groep bekendmaken, wat betekent aan onze 
dochterondernemingen, onze uiteindelijke 
houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals 
gedefinieerd in sectie 1159 van de UK Companies Act 2006. We 
kunnen uw persoonsgegevens aan derden bekendmaken: 
• Wanneer wij om het even welke zaken of activa verkopen of 
kopen, in welk geval wij uw persoonsgegevens aan de potentiële 
verkoper of koper van dergelijke zaken of activa kunnen 
bekendmaken. 
• Indien Kantar of substantieel al zijn activa door een derde 
worden verworven, waarbij persoonsgegevens over zijn klanten 
een van de overgedragen activa zullen zijn. 
• Als wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens te onthullen of 
te delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of om de 
rechten, eigendommen of veiligheid van Kantar, onze klanten of 
anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van 
informatie met andere bedrijven en organisaties ter 
bescherming tegen fraude en kredietrisico's. 

HOE LANG WE UW 
PERSOONSGEGEVENS 
BEWAREN 

Wij zijn wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens zo lang als 
nodig is te bewaren voor de doeleinden waarvoor wij ze 
gebruiken.  De periode gedurende welke wij uw 
persoonsgegevens bewaren, wordt bepaald door een aantal 
criteria, waaronder de doeleinden waarvoor wij de informatie 
gebruiken, de hoeveelheid en gevoeligheid van de informatie, 
het potentiële risico van onbevoegd gebruik of openbaarmaking 
van de informatie, en onze wettelijke en reglementaire 
verplichtingen. 

UW RECHTEN U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet te 
verwerken voor marketingdoeleinden. We informeren u 
doorgaans (vóór het verzamelen van uw gegevens) of we uw 
gegevens willen gebruiken voor dergelijke doeleinden of als we 
van plan zijn uw gegevens aan derden te verstrekken voor 
dergelijke doeleinden. U kunt uw recht uitoefenen om deze 
verwerking te voorkomen door bepaalde selectievakjes aan te 
vinken in de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te 
verzamelen. U kunt dat recht op elk gewenst moment 
uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@tns-

nipo.com  

U hebt ook de volgende rechten met betrekking tot uw 

persoonsgegevens (sommige van deze rechten gelden alleen in 

bepaalde omstandigheden, en sommige van hen variëren naar 

gelang van de rechtsgrondslag waarop wij uw gegevens verwerken - 

zie hierboven voor meer details): 

• Het recht om te vragen of wij uw persoonsgegevens 

verwerken en, als wij dat doen, om details van die 

mailto:privacy@tns-nipo.com
mailto:privacy@tns-nipo.com


verwerking te vragen (evenals het verkrijgen van een kopie 

van uw persoonlijke gegevens). 

• Het recht om ons te vragen persoonsgegevens die wij van u 

hebben te corrigeren als die onnauwkeurig of onvolledig 

zijn. 

• Het recht om ons te vragen om persoonsgegevens te 

verwijderen die wij van u hebben. 

• Het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop 

we uw persoonsgegevens verwerken, en om ons te vragen 

beperkingen te hanteren bij het verwerken van uw 

persoonsgegevens. 

• Het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft 

verstrekt van ons te verkrijgen in een gestructureerd en 

algemeen gebruikte elektronisch formaat.  U kunt ons ook 

vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks naar een 

ander bedrijf over te brengen als dat mogelijk is. 

Als u niet tevreden bent met hoe wij uw persoonsgegevens hebben 

behandeld, zouden we graag de kans krijgen dit te corrigeren – 
gelieve ons te contacteren op privacy@tns-nipo.com. U heeft 

echter het recht om hierover te klagen bij een toezichthoudende 

autoriteit - in dit geval het College Bescherming Persoonsgegevens 

("Autoriteit Persoonsgegevens"), Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, 

Nederland 

 

HET VERZAMELEN VAN 
GEGEVENS OVER KINDEREN 

We vragen kinderen onder de 16 jaar nooit om zonder 
toestemming deel te nemen aan een onderzoek. Als het voor 
een bepaald project noodzakelijk en gepast is om kinderen 
jonger dan 16 jaar rechtstreeks te betrekken, nemen we 
maatregelen om ervoor te zorgen dat we toestemming hebben 
gekregen van de verantwoordelijke volwassene.    

GEAUTOMATISEERDE 
BESLUITVORMING/PROFILERIN
G 

Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij geautomatiseerde 
besluitvorming of profilering over u uitvoeren.  In de meeste 
gevallen leidt dit echter niet tot juridisch significante 
beslissingen over u. U hebt het recht om in beroep te gaan als 
een geautomatiseerde beslissing over u juridisch significant is.  
Neem contact op met ons als u vragen heeft. 

LINKS NAAR ANDERE 
WEBSITES 

Onze site kan, van tijd tot tijd, links naar en van de websites van 
onze partnernetwerken en filialen bevatten. Als u een link naar 
een van deze websites volgt, houdt er dan rekening mee dat 
deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen 
enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid 
aanvaarden. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke 
gegevens aan deze websites toevertrouwt. 

WIJZIGINGEN IN ONS 
PRIVACYBELEID 

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018. 
Eventuele toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen op 
deze pagina worden vermeld, en, indien van toepassing, zult u 
per e-mail van de wijziging op de hoogte gesteld worden. 

mailto:privacy@tns-nipo.com


CONTACT Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit 
privacybeleid zijn welkom en dienen te worden geadresseerd 
aan privacy@tns-nipo.com.  
U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor 
gegevensbescherming (DPO), Gillie Abbotts-Jones, op 
Gillie.Abbotts-Jones@kantar.com 

 

mailto:privacy@tns-nipo.com

