V.V.B. Silvolde Privacy Statement
Verenging voor Veehouderij Belangen is gevestigd te Silvolde en verzamelt
persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om helder, duidelijk en transparant te
zijn over wat we met de verzamelde gegevens doen. En ook wat u kunt doen als u
het daar niet mee eens bent.
We gaan altijd vertrouwelijk met uw gegevens om. Alle informatie wordt veilig
opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die mensen die er bij hoeven komen.
Dit doen we door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen door te
voeren. Zo voorkomen we dat verkeerde mensen, verkeerde dingen kunnen doen
met uw gegevens.
Heeft u vragen over dit Privacy Statement?, neemt u dan contact op met
Johan Ruiterkamp, hij is telefonisch bereikbaar via 0315-323077 of per email via
info@vvbsilvolde.nl
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Hieronder vindt u de gegevens die wij verzamelen:





Gegevens die door u zijn verstrekt om de dienst die u heeft afgenomen te
kunnen leveren; zoals bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer,
bankrekeningnummer.
Digitale beelden (foto’s en video beelden ) welke wij zelf vastleggen of
ontvangen van u.
Afgeleide gegevens; wij ontvangen gegevens wanneer u onze digitale
diensten (de websiteof nieuwsbrieven) gebruikt. Zoals bijv. het apparaat waar
u onze sites of apps mee bezoekt, de door u bezochte pagina’s in ons
netwerk, de door u gelezen artikelen, locatie van lezen (op gemeenteniveau),
clicks op tekstlinks en advertenties, gegevens over het gebruik van een
platform, tijdstip, gelezen onderwerpen en clicks. Deze gegevens worden
uitsluitend met voorafgaande toestemming verzameld.
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Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?
Uw Persoonsgegevens worden door V.V.B. Silvolde verwerkt voor de volgende
doeleinden:













Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern
beheer;
Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder
begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde
vragen;
Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen
van V.V.B. Silvolde;
De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail
worden verzonden;
Voor het kunnen opmaken en gebruiken voor het jaarverslag, catalogus Kalver
Opfok Club welke uitgebracht wordt;
Beelden worden gebruikt met uw toestemming voor het maken van de video
voor de KOC en de video vaarzen keuring;
Voor het verbeteren van de website en dienstverlening van V.V.B. Silvolde;
Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en
bewaarplicht;
Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van
accountantscontrole.
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Uitwisseling met derden
Uw gegevens kunnen door V.V.B. Silvolde verstrekt worden aan de volgende derde
partijen:












overheid
veevoederfirma’s
KI-organisaties
veeverbeteringsorganisaties
Gezondheidsdienst voor Dieren
slachterijen
accountants
adviseurs van veehouders
dierenartsen
zuivelindustrie
leveranciers melkwinning systemen

De uitwisseling vindt om de volgende reden(en) plaats:




vordering door een overheidsinstantie
op basis van door u gegeven toestemming
contractuele verplichting

De betreffende partijen verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen
privacy statement.
V.V.B. Silvolde verstrekt overigens geen Persoonsgegevens aan derde partijen die de
gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders
wanneer U uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende
verstrekking of V.V.B. Silvolde wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.
Hoe zorgen we ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de
verwerking van uw persoonsgegevens?
Wij beschermen de informatie die ons wordt toevertrouwd. Onze huidige
technologieën en procedures zijn gericht op het beschermen van deze informatie
tegen ongewenste toegang van derden. Wij streven er naar met deze maatregelen te
voldoen aan hetgeen is vereist op grond van de AVG. Wanneer er andere partijen
dan V.V.B. Silvolde betrokken zijn bij het verwerken van informatie, eisen wij van die
partijen dat ze dezelfde afspraken en wetgeving naleven.
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Rechten van onze leden






Inzage: We vertellen u graag welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd
of waarvoor we deze gebruiken.
Rectificatie: Wilt u uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen omdat
deze onjuist en/of onvolledig zijn, laat het ons weten, dan passen we het aan.
Verwijdering: na beëindiging van de overeenkomst met u verwijderen wij, als
u dat wenst, uw persoonsgegevens binnen één maand zo dat deze niet langer
kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Overigens kunnen
zich wel omstandigheden voordoen, zoals een wettelijke bewaartermijn,
waardoor wij niet direct gehoor kunnen geven aan uw verzoek tot
verwijdering. Uiteraard zullen wij na afloop van de wettelijke bewaartermijn
wel direct uw gegevens verwijderen.
Bezwaar: Voor de verwerking van uw gegevens kunt u een bezwaar indienen.

Kunnen wij dit document wijzigen?
Ja, ons Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe
gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het Privacy Statement daarop aan. En als
deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken
wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie
van ons Privacy Statement kunt u steeds terugvinden op www.vvbsilvolde.nl/avg.pdf
U heeft klachten over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken
Allereerst merken wij op dat wij het betreuren dat u klachten heeft. Wij hopen dat u
deze klachten eerst bij ons zelf kenbaar maakt, zodat wij er alles aan kunnen doen
om deze klachten weg te nemen. Wenst u dit liever niet of bent u niet tevreden over
onze oplossing, dan kunt u met uw klachten zich wenden tot de Autoriteit
Persoonsgegevens, via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
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