Algemene voorwaarden ProVeg Nederland

Door gebruik te maken van onze websites (www.proveg.nl, www.viva-las-vegas.nl,
www.veggiechallenge.nl) stem je in met de toepasselijkheid daarop van onderstaande
voorwaarden. Met dit document willen wij je informeren over hoe wij omgaan met jouw privacy
als gebruiker van onze sites.
1. Intellectueel eigendom
De informatie, blogs en nieuwsartikelen op de websites van ProVeg Nederland zijn eigendom
van ProVeg Nederland. Het publiceren van deze informatie voor commercieel gebruik zonder
voorafgaande toestemming is niet toegestaan. Omdat ons doel als organisatie is om te
informeren en inspireren, is geen toestemming nodig voor gebruik en verspreiding als
particulier, non-profitorganisatie of binnen het onderwijs. We stellen wel als voorwaarde om
ons duidelijk als bron te vermelden: dit kan in gedrukte media door een verwijzing op te
nemen naar ProVeg Nederland of online met plaatsing van de link www.proveg.nl. Het delen
via social media en het online quoten uit of linken naar artikelen is uiteraard toegestaan.
2. Vergaren persoonsgegevens
Bij het inschrijven voor nieuwsbrieven, deelnemen aan acties, online doneren, of tekenen van
een petitie kunnen wij je vragen om verschillende soorten persoonsgegevens, waaronder je
naam, e-mailadres en soms je bankrekeningnummer of eetwijze. Deze gegevens behandelen
wij met de grootste zorgvuldigheid. Wij houden ons hierbij aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Je gegevens kunnen door ons voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals het
versturen van e-mailnieuwsbrieven (wanneer jij hiervoor toestemming hebt gegeven), het
vergaren van inzicht in de groei en samenstelling (anoniem) van de vegabeweging in
Nederland en online marketing. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.
In elke e-mailnieuwsbrief die je van ons ontvangt, is een duidelijk zichtbare knop opgenomen
waarmee je je kunt afmelden wanneer je dat wilt.

Voor ons privacybeleid verwijzen we naar onze privacyverklaring https://www.proveg.com/nl/
privacy
3. Online donaties
Onze website biedt de mogelijkheid om online te doneren of donateur te worden van ProVeg
Nederland. Dit kan op twee manieren.
• Je kunt ervoor kiezen om een machtiging te doen. Afhankelijk van je keuze kan deze
machtiging eenmalig zijn of doorlopend. In het geval van een donateurschap met
welkomstcadeau loopt de machtiging minimaal 1 jaar. Na verstrijken van deze termijn kun
je op elk moment de machtiging stopzetten door te mailen naar administratie@proveg.nl.
Een ten onrechte afgeboekt bedrag kun je te allen tijde terugboeken.
• Wij bieden ook de mogelijkheid om een betaling te doen via het platform Geef.nl. Dit is een
externe partij die je in staat stelt om met gebruik van Paypal of iDeal een donatie te doen.
Donaties op Geef.nl vinden via een beveiligde verbinding plaats. Eventuele fouten in de
verwerking van je betaling of ontstane problemen of schade als gevolg van gebruik van
Geef.nl vallen onder verantwoordelijkheid van Geef.nl.
4. Links naar derden
Onze website bevat ook links naar websites van derden. Voor deze sites kunnen andere
voorwaarden gelden dan beschreven in dit privacy statement. ProVeg Nederland is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en/of voor eventuele software of bestanden die
je daar zou downloaden. Het gebruik van deze links is voor eigen risico.
5. Cookiebeleid
De website van ProVeg Nederland maakt gebruikt van cookies. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die automatisch op je computer worden opgeslagen wanneer je een website

bezoekt. Ze helpen het navigeren in de website te vergemakkelijken en ze helpen ons inzicht
te krijgen in wat bezoekers van onze website interessant vinden.
Je kunt de plaatsing van cookies uitschakelen via de instellingen van je browser. Niemand kan
dan nog cookies op je computer plaatsen. Dit leidt echter vaak tot een minder goede werking
van websites.
Wijzigingen Algemene voorwaarden
ProVeg Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze
Algemene voorwaarden. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 9 mei 2018.

