
 

Privacy Statement Stichting OFP 

 

 

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie (hierna: Stichting OFP) 

verricht activiteiten op het gebied van sociale aangelegenheden in de Nederlandse pluimvee-

verwerkende industrie. Stichting OFP staat geregistreerd bij de kamer van koophandel onder het 

nummer 4118 4425 en is gevestigd te (3994 DG) Houten aan de Kokermolen 11. Je kunt telefonisch 

contact met ons opnemen op het nummer 030-6355250 of je kunt een mail sturen naar 

privacy@szpluimvee.nl. 

Het waarborgen van de privacy is belangrijk voor ons. Daarom beschrijven wij in onze Privacy 

Statement welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken en 

bewaren. Stichting OFP is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Wanneer leggen wij je persoonsgegevens vast? 

Als je telefonisch, via onze website(s) of andere kanalen contact hebt met ons. Dit kan zijn voor een 

aanvraag, vragen over en/of het bestellen van een product en/of dienst. 

Persoonsgegevens die wij van je verwerken  

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt of misschien wilt maken van onze 

diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 voor- en achternaam contactpersoon 

 geslacht 

 zakelijk telefoonnummer  

 zakelijk e-mailadres 

 (zakelijk) bankrekeningnummer 

 opleiding 

Overige persoonsgegevens die je telefonisch of in correspondentie aan ons verstrekt voor het kunnen 

uitvoeren van onze diensten voor jou. 

Grondslagen 

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande grondslagen: 

 uitvoering van de overeenkomst 

 de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijk verplichting 

 toestemming 

Wij vragen alleen om toestemming als dat nodig is voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als 

wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming kun je je toestemming op ieder 

moment weer intrekken. Je kunt dit doen door contact met ons op te nemen via de hierboven 

genoemde gegevens. Dit kan telefonisch of via e-mail. In onze nieuwsbrieven geven we de 

mogelijkheid om je af te melden. 
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Hoe wij je persoonsgegevens verkrijgen 

Je persoonsgegevens ontvangen wij in de meeste gevallen direct van je, omdat je die zelf aan ons 

verstrekt. Bijvoorbeeld omdat je informatie opvraagt via onze website. Soms worden je 

persoonsgegevens verstrekt door anderen, omdat wij je als contactpersoon opvoeren in ons systeem, 

zodat wij je kunnen informeren over onze dienstverlening. Daarnaast kunnen wij ook gegevens 

gebruiken die wij middels openbare bronnen kunnen verkrijgen, namelijk Kamer van Koophandel, 

insolventieregister, openbare informatie op het internet en dergelijke.  

 

Waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken 

Wij gebruiken de door jou verstrekte persoonsgegevens allereerst om met je contact op te kunnen 

nemen en om je informatie te kunnen verschaffen over onze dienstverlening. Daarnaast, indien je 

inmiddels gebruik maakt van onze diensten, gebruiken wij je persoonsgegevens om onze 

dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast worden je gegevens gebruikt voor het verzenden van 

onze nieuwsbrief. Als je deze opent kan onze provider het datum en tijdstip waarop je deze hebt 

geopend registreren. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder je toestemming, tenzij dit noodzakelijk is 

voor het uitvoeren van de dienstverlening/overeenkomst of indien de wet of andere regelgeving dat 

vereist. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij waar van toepassing 

een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 

van je gegevens. Stichting OFP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren 

Stichting OFP bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. De 

bewaartermijn kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Mocht je 

hier specifieke vragen over hebben, dan kun je contact met ons opnemen. 

Jouw rechten 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen of te laten weten 

dat je gebruik wenst maken van je recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van je 

gegevens. Je kunt verzoeken per e-mail verzenden aan privacy@szpluimvee.nl en deze zal zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.  

Meldplicht datalekken 

Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken. Onder een datalek wordt kort gezegd een 

inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan. Aangezien Stichting OFP je 

persoonsgegevens verwerkt, hebben wij een protocol opgesteld hoe wij omgaan met mogelijke 

datalekken. We maken zorgvuldig de afweging of een datalek gemeld dient te worden aan de 

Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkenen (degenen op wie een persoonsgegeven 

betrekking heeft). 

 

Beveiliging 

Stichting OFP neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 

van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@szpluimvee.nl.  

Wijzigingen 

Stichting OFP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. 

Wij adviseren je om regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen, zodat je bekend bent met de 

wijzigingen in dit Privacy statement.  
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