Privacyverklaring
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Jan Bakker omgaat met persoonsgegevens. We willen
aangeven welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor ze gebruikt worden. We leggen ook
uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Lees het goed door en als u vragen heeft,
schroom niet om contact op te nemen.

Deze privacyverklaring is van toepassing voor alle bedrijven van Jan Bakker. Als
correspondentieadres geldt : Zuiderzeestraatweg 245 – 8096 BK Oldebroek. Deze privacyverklaring
is van toepassing op de volgende bedrijven:
Jan Bakker Beheer Oldebroek B.V.

HR 08125287

Jan Bakker Fourages B.V.

HR 62152467

Jan Bakker Mesthandel B.V.

HR 08020117

Jan Bakker Transport B.V.

HR 08055035

Aardappelhandel Jan Bakker B.V.

HR 08082305

Jan Bakker Kalvermesterij B.V.

HR 08207433

Bakker Energie B.V.

HR 08077329

BVM Techniek B.V.

HR 60813261

Jan Bakker Duurzaam Noord B.V.

HR 65212533

Jan Bakker Duurzaam Midden B.V.

HR 65212002

Maatschap Landbouwbedrijf Jan Bakker

HR 51492423

Melkveebedrijf De Haringhoeve V.O.F.

HR 32169530

Maatschap Melkveebedrijf De Vree

HR 57948178

Maatschap Melkveebedrijf Jan Bakker

HR 64083845

Maatschap Melkveebedrijf Vlagtwedde

HR 68242212

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten en producten. Wij hebben het recht
deze privacyverklaring te wijzigen. Kijk daarom regelmatig op onze website waar u altijd de laatste
versie kunt vinden. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 25 oktober 2018.
Binnen de organisatie is André Janssen aangesteld voor het toezicht op de verwerking van de
persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Telefoon

:

0525 – 63 30 64

Website

:

www.janbakker.nl

Mail

:

privacy@janbakker.nl

Contactpersoon :

André Janssen
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Persoonsgegevens die wij verwerken
Jan Bakker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- I.B.A.N. nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jan Bakker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Jan Bakker analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Jan Bakker neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jan Bakker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen, overdragen, toestemming intrekken of bezwaar maken.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jan Bakker en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
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U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar privacy@janbakker.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen
Jan Bakker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.
Vanzelfsprekend hopen we dat we er eerst samen uit proberen te komen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jan Bakker vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via privacy@janbakker.nl
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