Privacyverklaring Melktap Nijeveen
Inleiding
Deze privacyverklaring is bedoeld om uit te leggen hoe we uw persoonsgegevens voor Melktap Nijeveen
verzamelen en hoe we ermee omgaan. Waar worden uw gegevens opgeslagen en waarvoor gebruiken we
deze gegevens? Ook kunt u lezen wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt
maken van die rechten.
Melktap Nijeveen
Bij Melktap Nijeveen kunt u terecht voor verse melk, bijna rechtstreeks uit de koe. Naast de verse melk
verkopen wij ook verschillende zuivelproducten en vlees van onze eigen koeien. Wij vinden het erg leuk als u
een kijkje neemt op ons bedrijf en wij beantwoorden graag eventuele vragen die u heeft over ons bedrijf.
Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, is het meestal nodig om uw gegevens te
verzamelen. Wij vinden het belangrijk dat u weet dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en wat we daar
precies mee bedoelen, vandaar deze privacyverklaring. Ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens
leggen wij uit in deze verklaring. Wilt u wat veranderd hebben omtrent het gebruik van uw gegevens door
Melktap Nijeveen, neem dan gerust contact op.
Melktap Nijeveen
Dorpsstraat 89
7948 BN Nijeveen
info@melktapnijeveen.nl
KvK: 74545450
Persoonsgegevens die wij verwerken
Als u contact met ons opneemt om een bestelling te doen of wellicht om schriftelijke informatie op te vragen,
dan noteren wij een aantal gegevens van u.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- eventueel E-mailadres
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Melktap Nijeveen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Op verzoek versturen van gewenste informatie met betrekking tot onze dienstverlening.
• Het opnemen van contact voor het uitbrengen van een offerte/voorstel (overeenkomst).
• Voor de dienstverlening rondom de verkoop van onze producten
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Melktap Nijeveen. Dit kan zowel via e-mail,
persoonlijk, telefonisch als via Whatsapp. Wij vragen alleen de gegevens die nodig zijn om:
• Een offerte of voorstel te doen (Uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer).
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Uw bestelling te kunnen uitvoeren/af te leveren

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken we alle genoemde gegevens of ter uitvoering van de
overeenkomsten die we aangaan met u.

Veilig
Alle gegevens die u bij ons achterlaat, bewaren wij veilig. Dit doen wij door middel van wachtwoorden en het
opbergen van gegevensdragers in een afgesloten ruimte. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er
dus niet bij.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Melktap Nijeveen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren in ieder geval een bewaartermijn van maximaal 7 jaar
(wettelijke bewaartermijn).
Delen van persoonsgegevens met derden
Melktap Nijeveen 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.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij in onze administratie hebben staan in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u op elk moment uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Melktap Nijeveen. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u geregistreerd hebben in een computerbestand, naar u te
sturen of naar een door u aangegeven organisatie.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar info@melktapnijeveen.nl.
Omdat we zeker willen weten dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U krijgt zo snel mogelijk een reactie van ons, maar uiterlijk binnen
vier weken.
Autoriteit persoonsgegevens
In geval u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan proberen we daar op de juiste
manier mee om te gaan. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de
privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen en feedback
Mocht u vragen hebben over ons privacy beleid, dan kunt u altijd contact met ons opnemen:
Melktap Nijeveen
Dorpsstraat 89
7948 BN Nijeveen
info@melktapnijeveen.nl

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam
de verklaring periodiek te raadplegen.

