Privacy Statement
Plattelandscoöperatie Peel en Maas regio
Plattelandscoöperatie Peel en Maas Regio, gevestigd aan Industrieterrein 116, 5981 NC
Panningen tel. 077-306 1744, e-mail info@plattelandscooperatie.nl , verwerkt
persoonsgegevens voor ledenadministratie, het innen van de contributie, het versturen van
nieuwsbrieven en het opstellen en factureren van opdrachten. 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. Controleer daarom regelmatig deze pagina.
Uw persoonsgegevens verzamelen
Wij verzamelen uw persoonsgegevens, omdat u lid bent van onze coöperatie, omdat wij een
opdracht voor u uitvoeren, omdat u deelnemer bent in het Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer of omdat u anderszins een relatie met ons heeft. De gegevens die wij
verwerken zijn afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens
verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij verzamelen afhankelijk
van het doel de volgende gegevens over u:
• NAW-gegevens
• Telefoonnummers
• E-mailadressen
• IBAN-rekeningnummers
• KVK-nummer of BSNnummer
• Relatienummer RVO
Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om:
• Het innen van het lidmaatschapsgeld of het doen van uitbetalingen.
• Het versturen van facturen.
• Met u in contact te treden en te reageren op door u gestelde vragen.
• U te bellen, e-mailen of aanschrijven indien nodig voor onze overeenkomst;
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
• Onze dienstverlening aan u verder te verbeteren.
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet
voorschrijft. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode
bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten
U heeft een aantal rechten.
• Het recht op data portabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
• Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
• Recht op inzage. Dat is het recht om de persoonsgegevens in te zien.
• Recht op rectificatie en aanvulling; om de persoonsgegevens te wijzigen.
• Het recht op beperking van de verwerking: om minder gegevens te laten verwerken.
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het
recht op een menselijke blik bij besluiten.
• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Uitoefenen van uw rechten
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze
toestemming te allen tijde weer intrekken. Indien u van een van de bovengenoemde rechten
gebruik wilt maken, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar
info@plattelandscoöperatie.nl. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een
eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen
we dat uiterlijk binnen drie maanden. 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.

