
 

 

 

Privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens op de openbare 

website van Agri-Data Warenhouse welke eigendom is van de besloten vennootschap Agri-Data 

Warehouse B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 78623499, 

hierna aan te duiden als ADW.  

 

In deze privacyverklaring lichten we toe welke (persoonlijke) gegevens wij op de openbare website 

van ADW verzamelen, hoe we deze verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Deze privacyverklaring 

wordt regelmatig herzien en bijgewerkt omdat het gebruik van de website kan veranderen.  

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we via de website? 

Via de website verzamelen we persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden en als u zich 

abonneert op nieuwsbrieven. Meestal gaat het daarbij onder andere om uw naam, contactgegevens 

zoals e-mailadres, vaste of mobiele telefoonnummer, (bedrijfs)locatie en het land van vestiging.  

 

U verstrekt direct een deel van deze gegevens aan ons wanneer u zich abonneert op nieuwsbrieven 

of met ons communiceert. Een deel van uw gegevens wordt ook verkregen door het gebruik van 

tracking cookies op onze openbare website.  

 

Voor welke doeleinden gebruiken we persoonlijke gegevens? 

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming of in geval van noodzaak, zoals 

de uitvoering van een contract, wettelijke verplichtingen, het uitvoeren van een taak in het algemeen 

belang of voor onze eigen legitieme belangen. 

 

Uw persoonlijke gegevens zijn nodig voor een of meer van de volgende bedrijfsdoeleinden: 

• de beoordeling en acceptatie als abonnee op de nieuwsbrieven; 

• de ontwikkeling en verbetering van onze website, producten en/of diensten; 

• relatiebeheer en marketing; 

• de uitvoering van bedrijfsprocessen, interne aansturing en managementrapportages; 

• veiligheid, beveiliging en integriteit; 

• naleving van de wet; 

• de bescherming van de wezenlijke belangen van personen. 

 

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u het recht 

om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet evenwel 

geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de 

intrekking daarvan. 

 

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen? 

ADW verwerkt uw persoonsgegevens via online providers en applicaties (cloud) van geselecteerde 

derde partijen voor specifieke producten en diensten. ADW hanteert een strikt beveiligingsbeleid om 

de adequate beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wanneer we gebruikmaken van 

een online provider, kiezen we ervoor om samen te werken met marktleiders of andere partijen die 

voldoen aan de EU-wetgeving en die uitgebreide beveiligings- en privacymaatregelen hebben 

genomen. 

 



 

 

 

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af van het soort proces waarvoor ze nodig zijn. 

Voor veel van onze producten en diensten maken uw persoonlijke gegevens deel uit van een continu 

proces. Daarom worden uw persoonsgegevens opgeslagen tot dat proces eindigt, inclusief een 

eventuele wettelijke bewaartermijn. In alle andere gevallen worden uw persoonlijke gegevens 

zonder onnodige vertraging verwijderd wanneer ze hun doel hebben bereikt, tenzij er een wettelijke 

bewaartermijn van toepassing is. 

 

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens? 

ADW deelt geen persoonlijke gegevens met andere partijen tenzij dit uitdrukkelijk vooraf wordt 

aangegeven of waar dit nodig is ter uitvoering van een met u overeengekomen dienst. Persoonlijke 

gegevens van gevoelige aard worden niet gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij de 

wettelijke ontheffingen strikt worden gevolgd of in noodgevallen waarin uw wezenlijke belangen het 

best worden gediend door het delen van relevante informatie. 

 

Wie heeft er toegang tot uw gegevens? 

Alleen geautoriseerde personen binnen ADW hebben toegang tot uw gegevens op basis van het 

principe 'need to know, right to know'. Dat wil zeggen, alleen degenen die uw gegevens 

daadwerkelijk actief moeten verwerken, mogen dit doen. Dit geldt ook voor onze leveranciers of 

derden met wie we samenwerken. 

 

Uw rechten als individu 

De algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) geeft u een aantal rechten. Deze individuele 

rechten zijn vastgelegd in het GDPR en worden door ADW gerespecteerd. 

 

Deze rechten omvatten het recht om te worden geïnformeerd als er persoonsgegevens worden 

verzameld, het recht op toegang en het recht om uw gegevens te corrigeren als deze onjuist zijn. Ook 

kunt u onder specifieke, in het GDPR vastgelegde omstandigheden verzoeken om uw persoons-

gegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken. Bovendien heeft u het recht bezwaar te 

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of tegen de geautomatiseerde besluitvorming 

en profilering. Tot slot heeft u recht op gegevensportabiliteit. 

 

Naast deze rechten heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Over deze privacyverklaring 

Deze versie van de ADW privacyverklaring is opgesteld in april 2021. 

 

Wij zullen deze privacyverklaring bijwerken als er wijzigingen van toepassing zijn. Als er materiële 

wijzigingen zijn in de verklaring of in de manier waarop ADW uw persoonlijke gegevens gebruikt, 

zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door dergelijke wijzigingen op een prominente manier op 

onze website te plaatsen of door u persoonlijk een bericht te sturen. 

 

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze privacyverklaring van ADW en de voorwaarden van 

overeenkomst(en) tussen u en ADW, prevaleren de voorwaarden van de overeenkomst(en) tussen u 

en ADW. 

 

 



 

 

 

Voor bepaalde producten of diensten kan een meer specifieke privacyverklaring van toepassing zijn 

en deze zal u worden aangeboden in geval van verwerking van persoonsgegevens.  

 

Vragen over uw privacy bij ADW? 

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Agri-Data Warehouse, e-

mail (info@agridatawarehouse.nl), telefoon (088 56 226 95). 


