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Jouw privacy is voor ons van groot belang en transparantie over dit onderwerp vinden we
belangrijk. We leggen dan ook graag uit wat we met je gegevens doen.
EDM
De Vava en het Vava onderzoek is een initiatief van EDM. Wij handelen in overeenstemming met
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese privacywetgeving) en codes zoals
de DDMA Privacycode. In september 2018 zijn we opnieuw gecertificeerd met het DDMA Privacy
Waarborg beveiligingslabel ‘Goud’. De verwerking is ingeschreven bij de Autoriteit
Persoonsgegevens onder nummer 1056889.
Gebruik van je persoonsgegevens
Middels het Vava onderzoek doen we onderzoek waarbij we voornamelijk profielgegevens
verzamelen. Dit zijn gegevens waarbij je niet identificeerbaar bent als individu. De uitkomsten
worden door bedrijven en organisaties gebruikt om producten en diensten beter af te kunnen
stemmen op jouw wensen. Ook hier geldt dat je voor deze bedrijven en organisaties niet
individueel herkenbaar bent. Daarnaast worden je gegevens verzameld voor reclame- en
marketingdoeleinden van EDM en/of opdrachtgevers van EDM. Dit betekent dat je gegevens
geanalyseerd en gecombineerd kunnen worden met andere verzamelde gegevens.
We gebruiken je e-mailadres om je op de hoogte te brengen wanneer je een prijs hebt
gewonnen, je te informeren over de prijswinnaars en om je in de toekomst nogmaals uit te
kunnen nodigen voor het Vava onderzoek. Je e-mailadres kunnen we gebruiken om te zorgen
dat we je na een eerdere deelname niet nogmaals onterecht benaderen. Een voorbeeld van
hoe we dit doen: we gebruiken je e-mailadres binnen Facebook om te voorkomen dat je
advertenties van het Vava onderzoek steeds opnieuw te zien krijgt terwijl je al hebt meegedaan.
Naar aanleiding van je deelname aan het onderzoek ontvang je nooit direct reclame, niet via
e-mail, telefoon of SMS.
Recht van bezwaar
Wens je niet langer e-mails te ontvangen van de Vava, dan is uitschrijven mogelijk. Na het
uitschrijven maak je nog altijd kans op een prijs.
Wil je jezelf uitschrijven, scroll dan naar de onderzijde van de ontvangen e-mail. Iedere
uitgestuurde e-mail van de Vava bevat een uitschrijflink, die je aan de onderzijde kunt
terugvinden. Klik op de afmeldlink en schrijf je automatisch uit.
Recht op vergetelheid
Wil je je gegevens inzien, wijzigen of verwijderen? Stuur dan een e-mail naar onze Privacy
Officer, onder vermelding van je volledige naam, postcode, huisnummer, huisnummer
toevoegingen woonplaats. We kunnen je vragen om je legitimatie, enkel om te voorkomen dat
een ander dan jijzelf inzage krijgt in persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Het
verzoek wordt binnen drie werkdagen in behandeling genomen.

Cookies
Doe je mee met het Vava lifestyle-onderzoek, dan maken we bij sommige acties gebruik van
functionele- en analytische ‘cookies’. Deze zorgen er o.a. voor dat je vragen niet nogmaals hoeft
in te vullen.
Cookies zijn kleine delen informatie die door je internetbrowser worden opgeslagen op je
computer. Het is mogelijk om je browser in te stellen op een manier zodat je geen cookies
meer ontvangt. Je ontvangt dan ook geen cookies meer van tags die derden kunnen gebruiken
om advertenties van ons uit te serveren. Met die tags kunnen wij de doeltreffendheid van ons
onderzoek en de acties meten. De informatie die via tags wordt verzameld is volledig anoniem.
Ter bescherming van je persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische
maatregelen getroffen.
De functionele- en analytische cookies die wij gebruiken doen het volgende:
Functionele cookies
• Onthouden van informatie die is ingevuld tijdens het onderzoek. Op deze manier hoef je niet al
je gegevens opnieuw in te vullen wanneer je tussentijds stopt;
• Opslaan van beeldinstellingen voor een optimale weergave. Denk aan de gewenste
buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm;
• Uitlezen van je browserinstellingen. Zo wordt de website optimaal op je beeldscherm
weergegeven.
Tracking cookies
• Voor analytische doeleinden zoals het meten van surfgedrag op onze website, aantal
bezoekers en de bron van herkomst. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor verbeteringen
aan de website, in de meest brede zin van het woord;
• Opsporen van misbruik van onze website. Denk hierbij aan diverse opeenvolgende
mislukte aanmeld- en registreerpogingen.
Vragen
Heb je vragen over de Vava, het Vava onderzoek of een actie? Lees de FAQ voor antwoorden
op de meest voorkomende vragen of stuur een e-mail naar info@vavaonderzoek.nl. We streven
ernaar om je vraag binnen drie werkdagen te beantwoorden.
Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het meest actuele Privacy
Statement kun je op elk moment raadplegen via de Vava onderzoek website.

