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Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek (verder te noemen: VKA) is verantwoordelijk 

voor de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

 

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die aan de vereniging 

is toevertrouwd is belangrijk voor VKA. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet 

VKA zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke of 

bedrijfsinformatie, aangeduid als “gegevens”, zeker te stellen. In principe verzamelt VKA 

slechts gegevens die u vrijwillig aan haar verstrekt.  

 

1. Doel 

De VKA heeft conform haar statuten als doel: 

• Bijdragen aan bewustzijn en kennis bij de deelnemende veehouders van de thema’s 

en doelen die bepalend zijn voor hun positie in markt en samenleving; 

• Vergroten van de kennis en vaardigheden van veehouders om op het eigen bedrijf te 

voldoen aan die eisen vanuit markt en samenleving; 

• Bijdragen aan versterking en verduurzamen van het bedrijfseconomisch perspectief 

van de deelnemers; 

• Bijdragen aan het realiseren van de doelen van de samenwerkingspartners; 

• Werken aan het ontwikkelen van een verantwoording- en beloningssystematiek voor 

voldoen aan kwaliteitsdoelen op bedrijfs- en regioniveau; 

• Informatiebron en sparringpartner zijn voor overheden, maatschappelijke organisaties 

en ketenpartijen ten behoeve van beleids- en strategieontwikkeling; 

• Informatiebron en praktijkleer- en proeftuin zijn voor onderzoek, innovatie en onderwijs;  

• Ramen en deuren openen naar de samenleving. Nieuwe verbindingen maken met 

burgers en consumenten;  

• Het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, 

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Om 

vorengenoemde doelen te kunnen verwezenlijken heeft VKA gegevens nodig van onder 

andere haar leden, maar ook van andere betrokkenen.  In deze Privacyverklaring kunt u lezen 

hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. 

 

2. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens 

VKA verzamelt gegevens als u ervoor kiest om lid te worden van de vereniging en u daarmee 

te conformeren aan de doelen van VKA.  

Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden welke verband 

houden met de statutaire doelen van VKA, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen om 

uw gegevens voor een ander doel te gebruiken, of om u te informeren over (andere) diensten 

van VKA.  
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VKA verzamelt in het algemeen uitsluitend die gegevens die nodig zijn om uitvoering te kunnen 

geven aan het doel van de vereniging c.q om te kunnen voldoen aan uw 

aanvragen/behoeften/verzoeken. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld 

dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld. 

Tijdens door VKA georganiseerde activiteiten kunnen er beeld- en geluidsopnamen gemaakt 

worden, welke opnamen gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden. Indien u bezwaar 

heeft tegen dergelijke opnamen verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen.  

 

3.   Bewaring van persoonsgegevens 

VKA bewaart de gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor 

de gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijnen zullen daarbij in acht genomen 

worden. Voorts behoudt VKA zich het recht voort om verzamelde data na het beëindigen van 

een lidmaatschap geanonimiseerd te behouden, zodat VKA deze data kan gebruiken voor de 

verwezenlijking van haar doelstellingen.  

 

 

4.  Delen van persoonsgegevens met derden 

VKA kan uw gegevens delen met derde partijen, wanneer dit noodzakelijk is voor de 

verwezenlijking van haar doelstellingen, om te kunnen voldoen aan uw 

aanvragen/behoeften/verzoek of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, 

professionele standaarden of kwaliteitsregels. De personen of instanties met wie wij uw 

gegevens delen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en om 

onze privacy voorwaarden na te leven.  

 

5.  Cookies 

Een "cookie" is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat 

waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de 

mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. 

Op onze website kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming 

wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door 

te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner. Als u 

geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde 

activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. 

Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie 

banner. 
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6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw gegevens 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 gegevens door VKA. U kunt het verzoek tot 

inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar 

onderstaand e-mailadres. VKA zal vervolgens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 

weken, reageren op uw verzoek. 

 

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-

doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen. 

 

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens 

VKA heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee 

hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 

neem dan contact op met VKA via onderstaand adres. 

 

VERENIGING VRUCHTBARE KRINGLOOP ACHTERHOEK 

Roessinkweg 2 

7255 PC Hengelo  

bestuurvka@vruchtbarekringloop.nl 

mailto:bestuurvka@vruchtbarekringloop.nl

