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Privacy en Cookie Statement

Ik neem voor Voedselborder de beveiliging van jouw privacy en persoonsgegevens heel serieus. Maar het 
zou wel jammer zijn als ik helemaal niet zou willen weten wat mijn bezoekers allemaal bekijken op mijn site...

Daarom heeft ik deze Privacy en Cookie Statement opgesteld. Ik vertel je hieronder hoe je persoonsgegvens 
worden verwerkt.  

Verwerking persoonsgegevens
Voedselborder kan jouw persoonsgegevens verwerken doordat je iets hebt gekocht op mijn website of 
doordat je je hebt aangemeld voor een gratis dienst zoals bv. een E-book. 

Voedselborder kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens 
Voedselborder gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en 
e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening
en|of de levering van producten. Door je in te schrijven voor één van mijn gratis downloads en|of de 
nieuwsbrief, geef je mij expliciet toestemming en voegt Voedselborder de contactgegevens toe aan de lijst 
van abonnees van de nieuwsbrief van Voedselborder. Maar: iedere nieuwsbrief bevat ook een link waarmee 
je je weer kunt afmelden. En ik verstrek het abonneebestand van de nieuwsbrief niet aan derden! 

Bezoekersgegevens
Op de website van Voedselborder worden de bezoekgegevens bijgehouden. Zo kan ik zien welke pagina’s 
goed scoren, en wat dus voor mijn klanten interessant is.

Betaalgegevens
Voedselborder gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van 
betalingen in het kader van een overeenkomst. Jouw bankrekeningnummer wordt niet door mij opgeslagen 
behalve dan dat ik deze kan terugvinden in mijn bankafschriften.
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Delen met derden
Voedselborder kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

• Dienstverleners: Voedselborder deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun 
werkzaamheden voor Voedselborder correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Voor mijn nieuwsbrieflezers 
is dit Active Campaign. Facturen verstuur ik vanuit het programma Acumulus.
Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die 
in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Voedselborder een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor 
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

• Overheidsinstanties: 
Op verzoek van overheidsinstanties zal Voedselborder de persoonsgegevens verstrekken, indien dit 
verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving. Als ik controle krijg van de belastingdienst, kan de 
inspecteur jouw gegevens inzien op mijn computer.

Cookies
Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft 
voor het gebruik van de website. Het kan dan echter wel zo zijn dat bepaalde onderdelen van de website 
minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen 
via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op www.voedselborder.nl:

• Voedselborder maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van 
de Website.

• Voedselborder maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service
(zoals Google Analytics). Wel heb ik het zo ingesteld bij Google, dat de informatie die Google verzamelt 
geanonimiseerd wordt weergegeven. Jouw IPadres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen 
informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. 
Google kan deze informatie aan derden verstrekken als Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor 
zover deze derden informatie namens Google verwerken. Voedselborder heeft hier geen invloed op. 
Voedselborder heeft Google géén toestemming gegeven om de via Voedselborder verkregen informatie te 
gebruiken voor andere Google diensten.

• Ten slotte worden op de website cookies gebruikt van sociale netwerken, zodat jij berichten van mij kunt 
delen via Instagram, LinkedIn of Facebook. Deze cookies zijn alleen van toepassing als je zelf één van deze 
platforms gebruikt. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten 
hoe zij omgaan met privacy. 



Joke    Scholtalbers   |   Noordermeent 2B   |   8317 AA Kraggenburg   |   06-20150032   |   joke@voedselborder.nl
www.voedselborder.nl | KVK - 39091248 | BTW nr: NL001657465B33 | IBAN nr.: NL77RABO0113669089

Bewaartermijn persoonsgegevens
Voedselborder bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor 
Voedselborder je gegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van 
belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te 
worden. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Voedselborder jouw persoonsgegevens.

Beveiliging
Voedselborder neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan.Voedselborder heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden 
toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik 
van jouw persoonsgegevens door Voedselborder of als je meer informatie wenst over de beveiliging 
van de door Voedselborder verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Voedselborder 
via joke@voedselborder.nl. Een klacht indienen kan via de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.
autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Voedselborder is hier te bereiken:

Noordermeent 2B 8317AA Kraggenburg
06-20150032
joke@voedselborder.nl


