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Wie zijn wij en wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die middels dit 

platform worden verwerkt, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de 

website www.deltaplanveehouderij.nl  

De Dierenbescherming is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. De 
Dierenbescherming bepaalt de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Op grond 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Dierenbescherming de 
'Verwerkingsverantwoordelijke'.  
 
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren is verantwoordelijk voor het verwerken van 
jouw persoonsgegevens. 
 
Postbus 85980 
2508 CR Den Haag 
Telefoon: 088 81 13 000 
KvK: 40407319 
 
Welke persoonsgegevens verwerkt Deltaplan Veehouderij?  
Via deze website van de Dierenbescherming verwerkt de Dierenbescherming (persoons)gegevens 
voor de volgende doeleinden:  

• Informeren van het publiek over de strategie voor de veehouderij in Nederland namens de 
Dierenbescherming 

• Informeren van het publiek over ontwikkelingen in de veehouderij in Nederland 

• Informeren van het publiek over koplopers en andere goede voorbeelden in de veehouderij 

• Informeren van doelgroepen over hun rol in de transitie naar een diergerichte, duurzame 
veehouderij 

• Het versturen van nieuwsbrieven 
 
Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief van het Deltaplan Veehouderij of je hebt aangegeven 
per e-mail op de hoogte gehouden te willen worden van onze projecten of acties.  

• Voornaam, tussenvoegsel en achternaam: om een account aan te maken, en persoonlijk te 
kunnen communiceren.  

• E-mail: zodat wij je kunnen e-mailen met de gevraagde informatie.  
 
Waarom verwerkt Deltaplan Veehouderij persoonsgegevens? 
Wij verwerken persoonsgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven. Maar dit kan alleen als de 

Dierenbescherming ook een grondslag heeft. De Algemene Verordening Gegevensbescherming 

noemt zes mogelijke grondslagen. Voor onze verwerkingen maken we gebruik van de grondslag 

toestemming. Jij geeft ons toestemming om de nieuwsbrief te versturen. 

Toestemming intrekken  

https://www.dierenbescherming.nl/privacyverklaring


Je toestemming intrekken voor bijvoorbeeld het ontvangen van de nieuwbrief van de 

Dierenbescherming, kan in elke nieuwsbrief. Afhankelijk van het moment van intrekken, zal je geen 

nieuwsbrief van ons meer ontvangen. Zijn er andere gegevens op grond van toestemming verwerkt 

door ons? Dan kan je deze toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via dit 

formulier.  

 
Samenwerking met andere partijen 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen, behalve als wij daartoe wettelijk 

verplicht zijn of diensten van andere partijen nodig hebben. Mocht een situatie ontstaan dat de 

Dierenbescherming jouw gegevens wil delen met een andere organisatie, dan vragen wij jou eerst 

om toestemming. 

Wij vinden het erg belangrijk dat jouw gegevens bij ons veilig zijn en ze worden met de grootst 

mogelijke zorg gebruikt en opgeslagen. Daarom sluiten wij verwerkersovereenkomsten met die 

partijen die diensten aan ons leveren en daarbij jouw persoonsgegevens moeten gebruiken. In de 

overeenkomst verplichten wij hun om met evenveel zorg om te gaan met jouw gegevens. We maken 

wel gebruik van een aantal andere partijen voor hun diensten. We gaan geen relaties aan met 

partijen die niet goed omgaan met persoonsgegevens. 

We werken in principe alleen met partijen binnen Nederland of de Europese Economische Ruimte 

(EER). Als gegevens buiten de EER worden gedeeld, zal de Dierenbescherming passende maatregelen 

nemen om te waarborgen dat de persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beschermd, zoals het 

overeenkomen met deze partijen van standaard contractbepalingen en aanvullende maatregelen om 

de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. 

Beveiliging van persoonsgegevens 
Deltaplan Veehouderij gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij hebben verschillende 

passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te 

beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo tekenen medewerkers een 

geheimhoudingsverklaring en kunnen alleen diegene die daadwerkelijk de gegevens in hun werk 

nodig hebben de gegevens inzien dan wel gebruiken.  

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? 
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijnen die wij hanteren 

baseren wij op het soort persoonsgegevens, de reden waarvoor we de gegevens hebben ontvangen 

en wat jij als betrokkene redelijkerwijs kan verwachten als bewaartermijn.  

Mocht je een vraag hebben over onze bewaartermijnen, dan kun je deze stellen via dit formulier of 

mailen naar privacy@dierenbescherming.nl.  

Welke rechten heb jij als betrokkene?  
Als betrokkene onder de AVG heb je de volgende rechten. We streven ernaar om deze rechten te 
allen tijde te waarborgen.  
 

• Recht op informatie en inzage: je kan op aanvraag inzien welke persoonsgegevens we van jou 
verwerken. Daarbij kunnen we je ook vertellen waarom we dat doen.  

• Recht om vergeten te worden: je kan ons vragen om jouw persoonsgegevens te laten 
verwijderen. Indien er andere doeleinden zijn waarvoor we rechtmatig je gegevens 
verwerken, kan het zijn dat we ze voor dat doel nog wel (tijdelijk) verwerken.  

• Recht om te wijzigen: indien wij verkeerde gegevens van je hebben, kan je deze laten 
wijzigen. Dit kun je doen via dit formulier.  

https://www.dierenbescherming.nl/over-ons/service-en-informatie/contactformulier
https://www.dierenbescherming.nl/over-ons/service-en-informatie/contactformulier
https://www.dierenbescherming.nl/over-ons/service-en-informatie/contactformulier
mailto:privacy@dierenbescherming.nl


• Beperking: als je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, 
kan je dit kenbaar maken. We zullen deze verwerking dan binnen redelijke termijn beperken.  

• Bezwaar: je kan bezwaar maken tegen het verwerken van je gegevens.  

• Overdraagbaarheid: je hebt de mogelijkheid om op aanvraag je persoonsgegevens over te 
(laten) dragen. Indien je dit wenst, neem dan contact op via dit formulier. 

 
Vragen of klachten?   
Ben je van mening dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving of heb je een 

vraag hierover? We helpen je graag. Neem contact op via het contactformulier op de website van de 

Dierenbescherming.  

Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kan je ook een klacht indienen via het contactformulier op 

de website van de Dierenbescherming. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Wijzigingen van deze privacyverklaring  
De Dierenbescherming behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 

privacyverklaring. Wij raden jouw aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat jij van 

eventuele wijzigingen op de hoogte blijft. 
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