Privacyverklaring
Op de website van Feed Design Lab wordt gebruik gemaakt van formulieren en cookies. Voor het
gebruik van en opslaan van gegevens gelden strikte privacy regels waar wij als organisatie waarde
aan hechten. Hieronder hebben we de belangrijkste aandachtspunten in uw en ons belang benoemd.

De verwerking
Wij verwerken de persoonsgegevens van klanten, leveranciers en prospects binnen onze eigen
beveiligde share omgevingen.
Deze verwerking is noodzakelijk voor facturaties, trainingen, leveringen en relatiebeheer en maken
deel uit van diverse wettelijke verplichtingen om bepaalde gegevens bij te houden.
In deze gevallen zijn wij verwerkingsverantwoordelijke voor de bescherming van deze
persoonsgegevens. Zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst aangaan met een of meer
van bovenstaande doelgroepen.

Welke gegevens verwerken we?
Welke gegevens wij verwerken, is afhankelijk van de rol die wij hebben als
verwerkingsverantwoordelijke of als verwerker.
Wanneer wij persoonsgegevens verwerken als verwerker, ten behoeve van een van onze klanten,
hebben wij met deze klant een verwerkersovereenkomst gesloten waarin specifiek is opgenomen
welke persoonsgegevens wij ten behoeve van die klant verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij en onze (sub)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.

Bewaartermijn
Op het moment dat wij verwerkingsverantwoordelijke zijn, bewaren we persoonsgegevens niet
langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht. Als wij verwerker zijn, verwijderen wij

persoonsgegevens in ieder geval op het moment dat wij daartoe instructies van de
verwerkingsverantwoordelijke krijgen of binnen de bewaartermijn zoals afgesproken in de
verwerkersovereenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke.
De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om
de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna
wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk
aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond
vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te
rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een
schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan
kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken
van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht
op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een
schriftelijk verzoek doen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan.
Deze klacht kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn, zullen we jouw verzoek zorgvuldig en uiterlijk binnen 4
weken in behandeling nemen. Wanneer wij alleen de verwerker zijn, zullen wij je verzoek
doorverwijzen naar de verwerkingsverantwoordelijke, die vervolgens je verzoek zal behandelen.
Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons mailen via:
trudyvanmegen@feeddesignlab.nl

