Human Insight Platform Privacy Policy
Hoe lang mogen wij de rapporten bewaren?

Hoe moeten ze verstuurd worden?

Human Insight mag de rapporten bewaren zolang dit

Rapporten die worden verstuurd dienen altijd versleuteld

bedrijfstechnisch relevant is. In ons geval hebben wij

te worden verstuurd, waarbij het wachtwoord altijd via een

met onze statistici bepaald dat de instrumenten over het

apart kanaal dient te worden verstuurd.

algemeen 24 maanden relevant blijven waardoor wij deze
ook 24 maanden zullen bewaren. Daarna worden alle
persoonsgegevens geanonimiseerd.

Waar kan ik meer informatie vinden over
AVG/GDPR?
Human Insight streeft ernaar volledig in overeenstemming

Waarvoor mogen wij de rapporten
gebruiken?

met de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij mogen de rapporten alleen gebruiken om de klanten

handelen. Alle informatie omtrent deze wetten, inclusief

te voorzien van de inzichten waar ze voor bedoeld zijn

de complete wetteksten zijn te vinden op de volgende

en om volledig geanonimiseerd onderzoek te doen

website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.

ten dienste van de verbetering en de impact van de

nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-

instrumenten. Wij mogen de rapporten op geen enkele

gegevensbescherming-avg.

andere manier gebruiken, commercieel noch anderzijds.

Wie mogen de rapporten (her)inzien?
De personen die de rapporten mogen (her)inzien zijn
de onderwerpen van de rapporten, de direct betrokken
partner(s) en de medewerkers van Human Insight die zijn
gebonden aan geheimhoudingsclausules.

Waar worden de rapporten bewaard?
De rapporten worden bewaard op een webserver van
TransIP binnen de Nederlandse grenzen. De rapporten
kunnen hiervan gedownload worden door de betrokken
partner(s) en door medewerkers van Human Insight.
Medewerkers van Human Insight zullen dit alleen
doen in opdracht van de klant en zullen deze direct
verwijderen nadat het klantdoel gediend is. Voor
de betrokken partner(s) geldt dat deze binnen een
versleutelde omgeving bewaard dienen te worden die
niet toegankelijk is van buitenaf. Rapporten die op deze
manier worden opgeslagen vallen niet meer onder de
verantwoordelijkheid van Human Insight.

(AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR) te

