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Privacyverklaring POV 
 

Inleidende bepalingen 

In deze privacyverklaring van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (de 

Verwerkingsverantwoordelijke en verder te noemen: “POV”), leest u meer over de verwerking van 

uw gegevens.  

 

POV is per e-mail te bereiken via info@pov.nl.  

POV hecht een grote waarde aan uw privacy en erkent haar verantwoordelijkheid om uw 

persoonsgegevens op de juiste wijze te beschermen en tracht daartoe alle nodige zorg te dragen.  

 

POV behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.  

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens 

POV verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de Online tool doordat u gebruik maakt van 

onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onder gegevens wordt onder andere 

verstaan maar is niet beperkt tot: uw naam, bedrijfsnaam, woonplaats, adres, e-mail, 

telefoonnummer en uniek bedrijfsnummer (UBN). In alle gevallen waarbij u ons gegevens verstrekt, 

garandeert u dat dergelijke gegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn.  

Uw gegevens worden verwerkt voor de diensten die u in het kader van de Online tool bij POV 

afneemt. In dat kader worden uw gegevens verwerkt voor onderstaande doeleinden.  

 

Doel Toelichting Welke gegevens verwerken we 

voor deze doeleinden? 

Waar het noodzakelijk is voor uw 

gebruik van de Online tool 

Uw gegevens worden verwerkt zodat 

u gebruik kunt maken van de Online 

tool. 

Alle door u (de door u gemachtigden 

derden) gegenereerde inhoud, alle 

voor en over u verkregen inhoud in 

het kader van de 

gebruiksvoorwaarden en alle met uw 

toestemming opgevraagde inhoud. 

 

Waar het noodzakelijk is om een 

wettelijke verplichting na te komen 

 

Uw gegevens worden verwerkt voor 

de gevallen waar dit noodzakelijk is 

om een wettelijke verplichting na te 

komen waaraan POV, het bestuur van 

POV of de door POV ingeschakelde 

organisaties onderworpen is. 

 

Alle door u (de door u gemachtigden 

derden) gegenereerde inhoud, alle 

voor en over u verkregen inhoud in 

het kader van de 

gebruiksvoorwaarden en alle met uw 

toestemming opgevraagde inhoud. 

 

Technisch en functioneel beheer van 

de Online tool  

 

Wanneer u de Online tool of 

onderdelen daarvan gebruikt, 

verwerken we bepaalde technische 

informatie over u (zoals uw IP-adres). 

Met deze technische informatie 

kunnen we de Online tool en 

onderdelen daarvan beheren, 

bijvoorbeeld om technische storingen 

We verwerken technische gegevens 

zoals het IP-adres van uw computer, 

tablet of smartphone, gegevens over 

de pagina’s die u heeft bezocht via de 

Online tool of onderdelen daarvan, de 

webbrowser die u gebruikt om te 

surfen, vorige/verdere sites die u 

heeft bezocht en de duur van uw 
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te verhelpen of om de 

betrouwbaarheid ervan te 

verbeteren. 

bezoek/sessie. 

 

Fraude voorkomen, opsporen en 

onderzoeken 

POV kan uw gegevens gebruiken om 

fraude te voorkomen, op te sporen en 

te onderzoeken en om haar 

gebruiksvoorwaarden af te dwingen. 

Alle door u (de door u gemachtigden 

derden) gegenereerde inhoud, alle 

voor en over u verkregen inhoud in 

het kader van de 

gebruiksvoorwaarden en alle met uw 

toestemming opgevraagde inhoud.  

 

Statistische en wetenschappelijke 

doeleinden 

 

Uw gegevens worden verwerkt voor 

statistische en wetenschappelijke 

doeleinden. De gegevens die worden 

verwerkt voor statistische en 

wetenschappelijke doeleinden 

worden zoveel mogelijk 

geanonimiseerd verwerkt. 

 

Alle door u (de door u gemachtigden 

derden) gegenereerde inhoud, alle 

voor en over u verkregen inhoud in 

het kader van de 

gebruiksvoorwaarden en alle met uw 

toestemming opgevraagde inhoud. 

Uw gegevens worden zoveel mogelijk 

geanonimiseerd verwerkt. 

 

 

Via formulieren of via het aanmaken van een account wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het  

e-mailadres is nodig om u een bevestiging te sturen. Indien u zich hiervoor aanmeldt, wordt uw  

e-mailadres ook gebruikt voor het versturen van berichten die interessant voor u kunnen zijn.  

 

Bewaartermijn 

POV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Naar aanleiding van uw verzoek om uw deelname aan de Online tool of onderdelen daarvan stop te 

zetten, zullen wij het betreffende account zo snel als redelijk mogelijk afsluiten. Wij zullen ook 

andere (bijvoorbeeld inactieve) accounts afsluiten, evenals accounts die werden gebruikt bij 

overtreding van bepalingen van de  toepasselijke gebruiksvoorwaarden. Gegevens van afgesloten of 

gedeactiveerde accounts worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor 

de gegevens zijn verzameld en worden verwerkt. Deze gegevens worden uiterlijk na een periode van 

20 jaar verwijderd dan wel geanonimiseerd. In bepaalde omstandigheden zullen we gegevens uit 

gesloten of gedeactiveerde accounts langer bewaren, namelijk voor historisch, statistisch en 

wetenschappelijk onderzoek en met het oog op het voorkomen van fraude of om op een andere 

manier actie te kunnen ondernemen die volgens de wet toegelaten of vereist is.   

 

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld 

POV verzamelt mogelijkerwijs persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen. Middels het 

verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het 

verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn 

genoemd onder de bovenstaande alinea. 
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Cookies 

POV maakt op haar website gebruik van functionele en statistische cookies ten behoeve van de 

werking en verbetering van de website en Online tool.  

Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt 

geplaatst. Elke keer wanneer u de website van POV bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie 

zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van 

toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om 

bezoekers te voorzien van afgestemde informatie. Dit helpt POV om een goede gebruikservaring aan 

de bezoeker te kunnen leveren. Zie ook de bijlage Welke cookies gebruikt POV. 

 

Verwijzing naar andere websites en externe bronnen 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en de Online tool. Het kan zo zijn dat 

deze website en/of de Online tool links bevat naar andere website en/of externe bronnen (verder te 

noemen: “Externe bronnen”) die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de POV. Indien u 

door het klikken op deze link op een andere Externe bron terecht bent gekomen, geldt de 

privacyverklaring van die Externe bron. POV is op geen enkele manier aansprakelijk of 

verantwoordelijk voor deze Externe bronnen of voor de privacyverklaring op deze Externe bronnen. 

POV raadt u aan bij bezoek van deze Externe bronnen om hun privacyverklaring goed door te lezen, 

alvorens verder te gaan. 

 

Doorgifte aan verwerkers en derden 

Persoonsgegevens worden verwerkt door partijen die door POV zijn ingeschakeld voor de uitvoering 

van verschillende diensten. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het 

bedrijf welke de hosting van de website van POV verzorgt. De verwerkers handelen onder 

verantwoordelijkheid van POV. 

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als POV op grond van een wettelijke 

verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

 

Beveiliging 

POV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens 

van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, 

waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland. 

 

Uw privacy rechten 

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw 

persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u 

verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Indien u geen account aanmaakt of uw gegevens niet 

gewijzigd/verwijderd krijgt, kunt u te allen tijde een e-mail zenden met betrekking tot het opvragen 

van uw persoonsgegevens. 
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Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@pov.nl.   

 

Indien u een klacht wil indienen over POV met betrekking tot het verwerken van uw 

persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de 

Autoriteit Persoonsgegevens). Uiteraard kunt u ook eerst contact met ons opnemen om te kijken of 

we uw klant kunnen verhelpen.  

 

Producenten Organisatie Varkenshouderij 

Postadres: Postbus 240, 8000 AE Zwolle 

Bezoekadres POV kantoor: Nieuwe Kazernelaan 2-D42, 6711 JC Ede 

info@pov.nl / www.pov.nl  

  

mailto:info@pov.nl
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Bijlage: Welke cookies gebruikt POV?  

• De Online tool, de onderdelen daarvan en de website waarop de Online tool opereert 

kunnen gebruik maken van cookies of soortelijke technologie. Een cookie is een klein 

gegevensbestand dat naar uw internetbrowser wordt verstuurd zodat we uw browser 

kunnen herkennen wanneer u terugkomt. POV en haar geautoriseerde dienstverleners 

kunnen kleine grafische afbeeldingen gebruiken, beter bekend als ‘clear GIF’s’ die 

samenwerken met de cookies om u en uw gebruik optimaal te kunnen identificeren. POV en 

deze dienstverleners kunnen ook andere technologieën gebruiken om informatie in uw 

browser op te slaan; bijvoorbeeld door gebruik te maken van plaatselijk gedeelde 

voorwerpen of plaatselijke opslag, zoals HTML 5-cookies, flash-cookies en andere 

softwaremethodes van webapplicaties.  

 

• Aan de hand van deze technologieën kunnen we gegevens verzamelen over het gebruik van 

de Online tool en de onderdelen daarvan. Het betreft dan data zoals welke pagina’s worden 

bezocht, uw interactie met informatie op de Online tool en de duur van uw bezoek.  

 

• Functionele cookies - POV slaat cookies op die cruciaal zijn bij het gebruik van de functies op 

de Online tool of onderdelen daarvan. De cookies onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren, 

zoals taal en regio, om te kunnen fungeren als uw standaardinstellingen wanneer u 

terugkeert naar de Online tool of onderdelen daarvan. Als u dat wenst, kunt u er echter voor 

kiezen om de cookies die POV instelt te verwerpen of te blokkeren door uw 

browserinstellingen te wijzigen - zie de helpfunctie in uw browser voor meer informatie.  

 

• Cookies voor webanalyse - POV kan cookies van derden gebruiken met het oog op 

webanalyse. Via dergelijke cookies kan POV het gebruik van de Online tool of onderdelen 

daarvan analyseren. Dit is gebaseerd op verzamelde statistische gegevens die POV de kans 

geven te begrijpen op welke manier u de Online tool of onderdelen daarvan gebruikt. POV 

kan dergelijke informatie uitsluitend aan derden doorgeven wanneer dit wettelijk vereist 

wordt.  

 

• POV bewaart een cookie niet langer dan nodig. We gebruiken sessiecookies en permanente 

cookies:  

o Een sessiecookie kan het gebruik volgen, zoals de webpagina’s die u bezoekt en 

welke opties u gebruikt. Wanneer u de internetbrowser sluit, wordt de sessie 

beëindigd en wordt de cookie verwijderd.  

o Een permanente cookie zorgt ervoor dat de Online tool, de onderdelen daarvan en 

de website waarop de Online tool opereert u bij een volgend bezoek kunnen 

herkennen. Deze cookie blijft op uw systeem staan totdat u deze verwijdert.  

 

• Houd er rekening mee dat de meeste browsers cookies automatisch accepteren. Als u niet 

wilt dat cookies worden gebruikt, moet u de cookies actief verwijderen of blokkeren.  
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• U kunt ook www.allaboutcookies.org bezoeken voor informatie over hoe u cookies moet 

verwijderen of verwerpen en voor meer informatie over cookies in het algemeen. Voor 

informatie over het gebruik van cookies in mobiele telefoonbrowsers en voor details over 

hoe u dergelijke cookies kunt verwerpen of verwijderen, leest u de handleiding van uw 

telefoon.  

 

• Realiseer u echter dat indien u het gebruik van cookies verwerpt, u de Online tool, de 

onderdelen daarvan en de website waarop de Online tool opereert weliswaar nog steeds zult 

kunnen gebruiken, maar dat enkele functies mogelijk niet correct werken en u mogelijk niet 

langer alle onderdelen van de Online tool zult kunnen gebruiken.    

 

http://www.allaboutcookies.org/

