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Privacyverklaring  

Voor het gebruik van en opslaan van gegevens gelden strikte privacy regels waar wij als 

organisatie waarde aan hechten. Wij benoemen in deze verklaring de belangrijkste 

aandachtspunten in uw en ons belang. 

Deze privacyverklaring is van toepassing voor de volgende organisaties: 

 Coöperatieve Land- en Tuinbouwvereniging Zundert en Omstreken U.A. 

 CLTV Zundert Holding B.V. 

 CLTV Handel B.V. 

 CLTV Koeling B.V. 

 CLTV Veiling B.V. 

 Transportbedrijf Erik Tax B.V. 

 

De verwerking van gegevens 

Wij verwerken de persoonsgegevens van klanten, leveranciers en potentiële nieuwe klanten 

binnen onze eigen beveiligde share omgevingen. Deze gegevens zijn: 

 NAW 

 Geslacht 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Bankrekeningnummer 

 Spuitlicentiegegevens 

 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. (Bijvoorbeeld door het bezoek aan onze 

website, in correspondentie of telefonisch). 

Deze verwerking is noodzakelijk voor facturaties, orderbevestigingen, leveringen en relatiebeheer 

en maken deel uit van diverse wettelijke verplichtingen om bepaalde gegevens bij te houden. Er 

worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard.  

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens. Zonder 

deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst aangaan met een of meer van bovenstaande 

doelgroepen. 

Wij verstrekken in enkele gevallen persoonsgegevens aan leveranciers (verwerkers) die in 

opdracht van een van bovenstaande organisaties een dienst uitvoeren. Wij werken enkel samen 

met leveranciers waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben. In deze 

verwerkersovereenkomst committeren beide partijen zich aan de AVG. De persoonsgegevens die 

gedeeld worden beperken zich uitsluitend tot de gegevens die nodig zijn voor een succesvolle 

verwerking. 
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Beveiliging van gegevens 

Wij en onze verwerkers hebben passende technische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. 

Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.  

De door ons genomen beveiligingsmaatregelen omvatten onder andere opslag op beveiligde 

shares die dagelijks worden gescand op virussen. Daarnaast zorgen we dat onze virusscanners, 

firewalls en security patches up to date zijn.  

Indien er onverhoopt toch een datalek plaatsvindt en de rechten en vrijheden van de natuurlijk 

persoon een risico vormen wordt er binnen 72 uur een melding gedaan bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens.  

 

Bewaartermijn 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen 

bestaan om de gegevens langer te bewaren/beschikbaar te houden. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken 

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies op onze website www.cltvzundert.nl. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in 

de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zij zorgen ervoor dat de website naar 

behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen onthouden worden. Ook door 

derden worden cookies geplaatst. Dit is o.a. Google Analytics waarmee wij het bezoekgedrag 

(aantal bezoekers, tijdsduur, aangeklikte site onderdelen ed.) meten. Deze informatie gebruiken 

wij om onze website te optimaliseren. 

 

Rechten 

U heeft altijd het recht om de toestemming voor het verwerken van de gegevens in te trekken, 

waarna de gegevens niet meer verwerkt zullen worden. Het intrekken van de toestemming doet 

geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, 

die plaatsvond vóór deze intrekking. 

U heeft ook het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om deze persoonsgegevens 

te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken kunt u een 

schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten u gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan 

kunt u ons verzoeken om u gegevens te wijzigen of aan te vullen.  

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken 

van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u 

het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens.  

http://www.cltvzundert.nl/
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U heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens 

omgaan. Deze klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

U kunt u verzoek schriftelijk indienen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. We 

zullen u verzoek zorgvuldig en uiterlijk binnen 4 weken in behandeling nemen. U kunt uw 

verzoek mailen naar info@CLTVZundert.nl. 

 
U kunt ook een brief sturen naar: 
CLTV Zundert 
Postbus 2 
4880 AA Zundert 
 

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De 

wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingstreding.  

 

14-4-2020 
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