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Privacybeleid CropLife NL 

Juni 2022 

 

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de CropLife NL.  

CropLife NL behartigt gemeenschappelijke belangen van bedrijven die chemische en biologische 

gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt 

CropLife NL respecteert de privacy van alle ontvangers van het Bulletin en draagt er zorg voor 
dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In dit 
privacy statement leggen wij uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens 
verzamelen en verwerken. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wanneer u zich registreert voor het ontvangen van digitale Bulletin en/of uitnodigingen voor 

bijeenkomsten en/of algemene informatie, vragen wij u om enkele gegevens achter te laten. Hierbij 

vragen wij ook naar persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Dit zijn alle gegevens die naar u te herleiden zijn. 

Wij vragen u om uw: 

• Naam 

• Naam organisatie 

• E-mailadres 

In het geval u tevens wenst een gedrukte versie te ontvangen vragen wij u ook om uw: 

• Postadres 

Uw gegevens worden enkel verwerkt om u de diensten aan te bieden waar u om gevraagd heeft. 

Verstrekking persoonsgegevens 

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen, dan maken wij kenbaar of de verstrekking van de 

gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet 

worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat CropLife NL niet meer persoonsgegevens zal 

verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. 

Uitwisseling met derden 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om 

gegevens te verstrekken. 

Gegevens binnen de EER 

Uw persoonsgegevens worden door CropLife NL uitsluitend verwerkt binnen de Europees 

Economische Ruimte (EER). 

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling 

CropLife NL maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. 
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Bewaartermijn 

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dat noodzakelijk. Wanneer u zich uitschrijft voor onze 

diensten worden uw gegevens verwijderd. 

Informatie en inzage 

U heeft het recht op informatie en inzage van de persoonsgegevens die we van u verwerken. We 

vertellen u daarbij graag hoe en waarom we die gegevens verwerken. 

Rectificatie en verwijdering 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens 

niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Heeft u het idee dat 

we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan. 

Toestemming en dataportabiliteit 

Wanneer wij op basis van uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken, staken wij met het 

verwerken wanneer u deze toestemming weer intrekt. U heeft dan ook te allen tijde het recht om uw 

toestemming weer in te trekken. Ook heeft u het recht om uw gegevens in een overdraagbare vorm 

van ons te ontvangen.  

Beperking 

Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die 

verwerking ook laten beperken. 

Vragen 

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. 

Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens. 

Wijzigingen 

CropLife NL houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Eventuele wijzigingen worden 

op deze pagina doorgevoerd.  

Contactgegevens 

Als u vragen hebt over dit privacy statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één 

van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: 

CropLife NL 

Hogeweg 16 

2585 JD ’s-Gravenhage 

Telefoonnummer: 070 – 7503151 

E-mail: croplife@croplife.nl 

 

Natuurlijk helpen wij u verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Mocht u er desondanks  niet samen met ons uitkomen, dan hebt u ook het recht een klacht in te dienen 

bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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