Privacyverklaring BoerenNatuur - versie 01 (05-09-2019)
BoerenNatuur (BoerenNatuur, Bemuurde Weerd O.Z. 12, 030-2769869,
info@boerennatuur.nl) verzamelt persoonsgegevens over u via de website
(www.boerennatuur.nl), via intranet (intranet.boerennatuur.nl), door persoonlijk contact,
via e-mail, tijdens bijeenkomsten of evenementen, per post of via de telefoon. Wij vinden
het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we
houden ons aan de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw
persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.
Wijzigingen in ons privacybeleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig
deze pagina. Wij verzoeken u dit privacybeleid steeds goed door te lezen.
Uw persoonsgegevens verzamelen
Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u werkzaam bent bij een agrarisch collectief en
BoerenNatuur uw gegevens nodig heeft voor het behartigen van uw belangen of om
administratieve redenen; als u heeft aangegeven interesse te hebben voor onze interne
of externe nieuwsbrief; als u deelnemer bent aan het Agrarisch Natuur en
Landschapsbeheer of een ander project bij één van de 40 Agrarische collectieven die lid
zijn van BoerenNatuur en BoerenNatuur uw gegevens nodig heeft om bepaalde
werkzaamheden te kunnen uitvoeren in het belang van het ANLb of een aan ANLb
gerelateerd project; als u werkt bij BoerenNatuur of hebt gesolliciteerd op een vacature;
en als u werkzaam bent bij een organisatie waar BoerenNatuur mee samenwerkt om het
ANLb of aan ANLb-gerelateerde project in goede banen te leiden. Deze gegevens zijn
altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens
verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij verzamelen (een
selectie van) de volgende gegevens over u: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer,
kvk, bedrijfsnaam, BSN, geboortedatum, IBAN met tenaamstelling, eventuele gegevens
van partners en kinderen.
Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om:
a)
de Agrarische collectieven te ondersteunen bij het kunnen voldoen
aan de subsidieverplichting vallende onder het ANLb;
b)
de Agrarische collectieven te ondersteunen bij het kunnen voldoen
aan verplichtingen in externe projecten gerelateerd aan het ANLb
c)
de belangen van de leden te kunnen behartigen
d)
onze interne en externe nieuwsbrief toe te kunnen sturen
e)
toegang te kunnen verlenen tot het intranet en SCAN-ICT
f)
kennis delen tussen de verschillende agrarische collectieven te
stimuleren
g)
te kunnen voldoen aan de werkgeversverplichtingen voor onze
werknemers
h)
een sollicitatieprocedure te doorlopen voor een openstaande
vacature
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet
voorschrijft.
Derden
Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve aan organisaties
waarmee BoerenNatuur en haar leden aan ANLb of een ANLb-gerelateerd project werken;
aan de ICT leveranciers van de SCAN-ICT (te weten DACOM Farm Intelligence, ARYA
solutions, CJ2 Hosting B.V., de Heren van, WeP Holding B.V.) en aan
organisaties/instanties met betrekking tot het voldoen aan de werkgeversverplichtingen.
Dit betreft de volgende doeleinden: het ondersteunen van de agrarische collectieven bij
het kunnen voldoen aan de subsidieverplichting vallende onder het ANLb, het
ondersteunen van de agrarische collectieven bij het kunnen voldoen aan verplichtingen in

externe projecten gerelateerd aan het ANLb, het behartigen van de belangen van de
Agrarische collectieven, het verlenen van toegang tot intranet en de SCAN-ICT, het
stimuleren van kennis tussen de verschillende agrarische collectieven en het voldoen aan
werkgeversverplichtingen. We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als
zij ze nodig hebben om de afgesproken diensten te kunnen verrichten. In dat geval
spreken wij met die derden af dat ze uw gegevens even goed dienen te beschermen als
wij en dat zij zich zullen houden aan de privacywetgeving.
In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven,
bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten.
Anonieme gegevens
Onze website verzamelt automatisch anonieme of algemene informatie over u als
gebruiker van de website. Met deze gegevens kunnen we bepalen hoe u als bezoeker
onze website gebruikt, maar daarmee kunnen we niet uw identiteit vaststellen. Deze
gegevens zien we dan ook niet als persoonsgegevens.
Minderjarigen
Gebruikers jonger dan 16 jaar hebben toestemming van hun ouders of voogd nodig. Na
het geven van die toestemming mogen de ouders of voogd de gegevens die zijn
doorgegeven altijd aanpassen of verwijderen. Zodra we merken dat er géén toestemming
is gegeven doen we er alles aan om zo snel mogelijk alle persoonsgegevens te
verwijderen.
Cookies
Bij het bezoeken van onze website gebruiken wij zogenaamde 'cookies'. In onze
Cookieverklaring die u in de footer van de website kunt vinden kunt vinden staat
informatie over het gebruik van cookies.
Uw rechten als gebruiker
U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:
•
•
•
•
•
•
•

de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar
een derde laten doorsturen;
de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken,
intrekken;
bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw
persoonsgegevens.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u
deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde
rechten gebruik wilt maken, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar
info@boerennatuur.nl Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een
eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek
doen we dat uiterlijk binnen drie maanden.
Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Als u een
klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij
ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Beveiliging en melden datalek
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te
beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en
organisatorische maatregelen te nemen, zoals het gebruik van passwords op computers
en telefoons en door het personeel beperkt toegang te geven tot persoonsgegevens. In
geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de
situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.
Sollicitatie
Vier weken na afloop van een sollicitatieprocedure worden de sollicitatiegegevens
verwijderd en vernietigd. Wel kan de sollicitant gevraagd worden om toestemming te
geven om zijn gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later
tijdstip een passende functie voor de sollicitant komt. Als we hiervoor akkoord hebben,
houden we termijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure aan.
Foto’s
Bij personeelsactiviteiten of evenementen en bijeenkomsten georganiseerd door
BoerenNatuur kunnen foto’s of video-opnames worden gemaakt van de deelnemers. Dit
beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor het jaarverslag, social media,
nieuwsbrief, rapportages, website of een presentatie bij één van de activiteiten.
Indien iemand die op één van deze beelden voorkomt publicatie niet op prijs stelt, kan
diegene dit kenbaar maken en zullen de foto’s van hem of haar niet worden gebruikt.
Gebruik van ANlb gerelateerde gegevens
BoerenNatuur verstrekt geaggregeerde en geanonimiseerde ANLb-gegevens aan derden
ter versterking van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer of gerelateerde
doeleinden.

