Privacy verklaring VoedingVeilig

Hier vindt u de privacy verklaring van VoedingVeilig.
Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die
worden verzameld door VoedingVeilig.

Artikel 1: Inleiding
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe
daarmee door VoedingVeilig omgegaan wordt. Zo kunt u lezen waar uw gegevens worden opgeslagen en voor
welke doelen de gegevens worden opgeslagen.
Daarnaast vindt u ook al uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u gebruik kunt maken
van deze rechten.
Deze privacyverklaring zal periodiek gewijzigd (kunnen) worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is
daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. De datum staat altijd onderaan de pagina vermeld.

Artikel 2: VoedingVeilig
VoedingVeilig is een adviesbureau op het gebied van allergenenbeheer en andere voedingsvraagstukken (o.a.
voedingswaarde en vegetarische/veganistische voeding).
Er zijn situaties waarin uw gegevens door VoedingVeilig verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat
daarmee gedaan wordt en dat u eventueel wensen omtrent het verzamelen van uw gegevens kan aangeven.
Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruikt van uw persoonsgegevens door VoedingVeilig, neem dan
contact op via de e-mail. VoedingVeilig is een eenmanszaak waarvan Ragnhild Visser-Vijfvinkel de eigenaresse
is.
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Artikel 3: Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door VoedingVeilig. Deze worden hieronder
toegelicht.
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Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die
worden aangegaan.
3.1 Contact opnemen
Er zullen persoonsgegevens worden verzameld als u -op wat voor manier dan ook- contact opneemt met
VoedingVeilig.
3.2 Google Analytics
De website van VoedingVeilig verzameld uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google
Analytics. Deze gegevens zijn (bijna) anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens (deze
gegevens kunnen wel eventueel naar uw IP-adres leiden). Denk hierbij aan de duur van uw bezoek en welke
pagina’s u bezoekt op www.voedingveilig.nl.
3.3 Social media
Er zullen persoonsgegevens worden verzameld als u VoedingVeilig volgt op social media. VoedingVeilig is actief
op o.a. Facebook, LinkedIn, Google+, Instagram en Twitter.

Artikel 4: Ontvangers
De gegevens die VoedingVeilig ontvangt en verwerkt worden ook beheerd door onderstaande ontvangers.
4.1 Antagonist
De e-mail van VoedingVeilig wordt gehost bij Antagonist. Indien u contact opneemt per e-mail worden die
betreffende e-mails opgeslagen op de servers van Antagonist.
4.2 Derden
VoedingVeilig verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 5: Opslag gegevens
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door VoedingVeilig, maar nooit langer dan nodig is voor het
uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten
bewaren.

Artikel 6: Beveiliging
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt en/of bewaard. Uw gegevens worden
alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
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Artikel 7: Uw rechten
7.1 Recht op inzage van gegevens
U heeft het recht om te alle tijde uw gegevens op te vragen die bij VoedingVeilig vastgelegd en bewaard
worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar VoedingVeilig. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
7.2 Recht op rectificatie van gegevens
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens intussen veranderd? U heeft het recht om dit te laten
rectificeren door VoedingVeilig.
7.3 Recht op overdracht van gegevens
Wilt u gegevens die bij VoedingVeilig zijn opgeslagen overdragen aan een andere organisatie? Dat kan via
zogenaamde “gegevensoverdraagbaarheid”. Dit doet u door een e-mail te sturen naar VoedingVeilig.
7.4 Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij VoedingVeilig zijn vastgelegd? Dan heeft u recht op het laten wissen van
uw gegevens.
7.5 Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat VoedingVeilig niet
op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/melden-verwerking-persoonsgegevens
7.6 Bezwaar
Wilt u niet dat VoedingVeilig uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van
uw persoonsgegevens.
Om hiervan gebruik te maken kunt u een e-mail sturen aan VoedingVeilig onder toezending van een kopie IDbewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn
gemaakt. Het streven is om binnen vier weken hierop te reageren.

Artikel 8: Plichten
VoedingVeilig verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk vanuit een
commercieel oogpunt. Uw gegevens zullen echter nooit worden verkocht aan derden.

VoedingVeilig
Ilpenwaard 56 | 1824 GD Alkmaar | 06-48176393 | www.voedingveilig.nl | info@voedingveilig.nl
KvK: 69103089 | BTW-nr: NL219510738B01 | IBAN: NL31 KNAB 0256 4642 43
april 2018

