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Wij vinden het belangrijk dat voor u
duidelijk is hoe we met uw
persoonsgegevens omgaan, zodat u erop
kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons
in goede handen zijn.

Privacy beleid Varkenshandel Dijk B.V.
Versie 1.1
Dit privacy beleid is voor het laatst aangepast op 23 december 2020.

Inleiding
Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacy verklaring laten we u weten
welke gegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze gegevens
beheren.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Varkenshandel Dijk. U dient zich ervan bewust
te zijn dat Varkenshandel Dijk niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en
bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Varkenshandel Dijk B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Varkenshandel Dijk
U leest op dit moment de privacy verklaring van Varkenshandel Dijk. Varkenshandel Dijk is al meer
dan 30 jaar de specialist in handel en transport van varkens en biggen op de nationale en
internationale markt. Het bedrijf verzorgt de koppeling tussen vermeerderaars en
vleesvarkenshouders door het hele land. Varkenshandel Dijk is ook leverancier van vleesvarkens,
welke afgezet worden op zowel de Nederlandse als de Duitse markt.
Er zijn situaties waarin uw gegevens door Varkenshandel Dijk verzameld worden. Het is daarom goed
dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven.
Daarover gaat deze verklaring
Als u het niet prettig vindt dat wij uw gegevens gebruiken, neem dan contact met ons op.
Varkenshandel Dijk B.V.
markeweg 4
7696 BG Brucht
Postbus 142
7770 AC Hardenberg
0523 231312
info@varkenshandeldijk.nl
KvK: 05052359
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Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, te herleiden zijn tot u als persoon. Denk
bijvoorbeeld aan uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook uw
klant- en rekeningnummer. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’
genoemd. Denk aan het verzamelen, bewaren, raadplegen en het verwijderen van
persoonsgegevens.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?
We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we direct of indirect een relatie hebben,
hebben gehad of willen krijgen. Denk aan:
• bestaande of potentiële klanten en hun vertegenwoordigers, zoals dierenartsen,
voerleveranciers etc.;
• bezoekers van onze websites;
• personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar we een relatie mee hebben;
• andere personen waar we contact mee hebben.

Noodzakelijke gegevens
Om u te kunnen voorzien van onze diensten zijn bepaalde gegevens noodzakelijk. De gegevens die
verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de
diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen.
Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Varkenshandel Dijk de betreffende dienst
niet aanbieden.

Wat zijn onze doelen voor het verwerken van persoonsgegevens?
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Varkenshandel Dijk. Deze
worden hieronder toegelicht.

Gebruik voor onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten voor u uit te kunnen voeren. De
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Varkenshandel Dijk of die van een
derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover
wij beschikken.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van
de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in
contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Varkenshandel Dijk of die van een
derde partij, zoals de mailserver van de hostingpartij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met
andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
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Analytics en cookies
De website van Varkenshandel Dijk verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt
met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke
gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel
bezoekt. U kunt de cookies uitzetten zodat deze data niet meer beschikbaar wordt. De meeste
browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw
instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het
is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct
functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Hoe beheren wij uw gegevens?
Varkenshandel Dijk verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk
een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van
Varkenshandel Dijk via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. Uw gegevens
worden voor langere tijd bewaard door Varkenshandel Dijk, maar nooit langer dan nodig is voor het
uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer
moeten bewaren. Hieronder leest u meer over het gegevensbeheer van Varkenshandel Dijk.

Gegevens nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven worden verzonden met La Posta. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de
nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde
lijst binnen La Posta.

Gegevens e-mail
De e-mail van Varkenshandel Dijk wordt gehost . Als u contact opneemt via het contactformulier van
onze website of via de mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van de hosting
partij.

Gegevens software
Uw klantgegevens worden opgeslagen in onze software systemen. Het gaat hier om professionele
software systemen die goed beveiligd zijn en geautoriseerd op gebruiker.
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen
beheerd in de professionele systemen en software. De persoonsgegevens die door Varkenshandel
Dijk of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de software
systemen en zijn beveiligd met een wachtwoord en geautoriseerd voor specifieke
gebruikersgroepen.
De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of
vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de
benodigde apparaten.

Derden
De informatie en gegevens die bekend zijn bij Varkenshandel Dijk wordt niet met derden gedeeld. In
enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
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Wat zijn uw rechten?
Wij hebben persoonsgegevens van u nodig om onze diensten te vervullen, maar we willen u ook
wijzen op de verschillende rechten die u heeft.

Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Varkenshandel Dijk vastgelegd
en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met
Varkenshandel Dijk. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten
rectificeren door Varkenshandel Dijk. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de
daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Varkenshandel Dijk opgeslagen liggen in het geval u
overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient
Varkenshandel Dijk al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op verwijderen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Varkenshandel Dijk vastgelegd zijn? Dan heef u het recht op
het laten wissen van uw gegevens. Onderaan iedere nieuwsbrief mailing vindt u bijvoorbeeld de
mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Bij het afmelden kan het zijn dat
uw gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Mocht u dat willen, dan kunt u ons daarom
verzoeken.

Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat
Varkenshandel Dijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Wijziging van het privacy- en cookiereglement
We kunnen dit Privacy- & Cookiereglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons
beleid wijzigt. We raden u daarom aan ons Privacy- & Cookiereglement regelmatig opnieuw te
bekijken. Onderaan de pagina van onze website vindt u een link naar de nieuwste versie van ons
Privacy- en Cookiereglement.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy
beleid, kunt u contact met ons opnemen via info@varkenshandeldijk.nl.
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