
Privacyverklaring ProVeg Nederland 
 
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die ProVeg Nederland (hierna: ProVeg) 
verwerkt. Wanneer je (online) persoonsgegevens aan ProVeg verstrekt, stem je uitdrukkelijk en 
ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit privacybeleid.  
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
ProVeg Nederland 
Nicoll Peracha 
Cornelis Matelieffstraat 1 
1335 RL Almere 
KvK nummer: 53813596 
 
Voor vragen over privacy en gegevensverwerking kunt je contact opnemen via info@proveg.nl. 
 
Persoonsgegevens 
ProVeg verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf 
aan ons verstrekt. ProVeg verwerkt alleen niet-bijzondere persoonsgegevens.  
 
ProVeg verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

● Toesturen van nieuwsbrieven 
● Toesturen van nieuwsbrieven en informatie m.b.t. jouw VeggieChallenge 
● Toesturen van enquêtes 
● Registratie en innen van donateursgelden 
● Toesturen van (welkomst)geschenken of brieven 
● Correspondentie indien we contact op moeten nemen om onze dienstverlening goed uit te voeren 

of wanneer we vragen hebben over je donateurschap 
● Analyse ten behoeve van de verbetering van onze campagnes 
● Het toesturen van informatie in opvolging en na afloop van de petitie, challenge, campagne of 

ander doel waaraan je hebt deelgenomen. In al onze mailings vind je onderaan de mogelijkheid om 
je op ieder door jouw gewenst moment af te melden voor mailings. 
 

ProVeg verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
Bewaartermijn 
ProVeg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je 
gegevens worden verzameld of dat de wet voorschrijft. Na afloop van de bewaartermijn zal ProVeg de 
persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren.  
 
Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Proveg passende technische en organisatorische 
maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of 
onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Met bedrijven die je 
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor 
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. ProVeg blijft verantwoordelijk voor 
deze verwerkingen door derden. 
 
Cookies 
De website van ProVeg Nederland maakt geen gebruik van cookies om persoonsgegevens te verzamelen of 
te verwerken. Wel gebruiken we technische, functionele en analytische cookies zonder inbreuk te maken 
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op je privacy. 
 
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.  
 
Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het 
recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen 
de verwerking van je persoonsgegevens door ProVeg. 
 
Via een mail aan info@proveg.nl kun je een verzoek, vraag of klacht indienen. Betreft het een verzoek om 
je persoonsgegevens in te zien, dan moeten we er zeker van zijn dat de juiste persoon dit verzoek indient. 
Daarom zullen we bij een verzoek om inzage vragen om een kopie van je identiteitsbewijs, waarbij je je 
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer 
en Burgerservicenummer (BSN) zwart maakt ter ter bescherming van je privacy.  
 
Proveg zal je verzoek, vraag of klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen en in ieder geval binnen vier 
weken na ontvangst van het verzoek, reageren. 
 
Als je vragen of klachten hebt over onze verwerking van persoonsgegevens of dit privacybeleid, kun je 
mailen naar info@proveg.nl.  
 
 
Laatst gewijzigd: 25 mei 2018 
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