Privacyverklaring Natuurrijk Limburg
Natuurrijk Limburg, gevestigd aan de Steegstraat 5 te 6041 EA Roermond, tel. 0475355711, e-mail info@natuurrijklimburg.nl, verzamelt persoonsgegevens over u via haar
website, persoonlijk contact of een aanmeldformulier. Wij vinden het van belang dat er
zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan de
privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens,
wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.
Wijzigingen in ons privacybeleid worden hier bijgewerkt. Voor de meest actuele versie
verzoeken we u dan ook deze pagina te raadplegen.
Uw persoonsgegevens verzamelen
Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u deelnemer bent in het Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer bij ons collectief, u anderszins een zakelijke relatie met ons heeft, u
heeft aangegeven interesse te hebben om deelnemer te worden in het Agrarisch Natuuren Landschapsbeheer of als u zich heeft aangemeld als vriend van Natuurrijk Limburg.
Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet
meer gegevens verzamelen dan wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij
verzamelen de volgende gegevens van u:
•
•
•
•
•
•

NAW-gegevens
Telefoonnummers
E-mailadressen
IBAN rekeningnummer
KVK nummer of BSN nummer
Relatienummer RVO

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om:
a)
Met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde
vragen;
b)
U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig voor onze zakelijke
overeenkomst;
c)
U te informeren en ondersteunen op het gebied van het agrarisch
natuurbeheer (middels nieuwsbrieven en uitnodigingen voor
deelnemerbijeenkomsten e.d.)
d)
Uitbetalingen te kunnen verrichten of eventueel facturen te kunnen
sturen;
e)
Onze dienstverlening aan u verder te kunnen verbeteren.
f)
Te kunnen voldoen aan de subsidieverplichting vallende onder het
ANLb;
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de Wet
voorschrijft.
Derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. De gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven gevestigd
buiten de Europese Unie. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Cookies
Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan

een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Uw rechten als gebruiker
U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:
•
•
•
•
•
•
•

de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar
een derde laten doorsturen;
de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken,
intrekken;
bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw
persoonsgegevens.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u
deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde
rechten gebruik wilt maken, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar
info@natuurrijklimburg.nl. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk.
Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Als u een
klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij
ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Beveiliging en melden datalek
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet te
beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en
organisatorische maatregelen te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan
melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit
ook bij u.

