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Privacyverklaring 
 
Stichting De Lelystadse Boer hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze 
privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. 
 
Stichting De Lelystadse Boer houdt zicht in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij 
in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.  

- De verwerking van persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

- We vragen om toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. 

- We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. 

- Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

- We zijn op de hoogte van uw rechten omtrent persoonsgegevens, onze medewerkers zijn 
hierop geïnformeerd. 

 
Deze privacyverklaring gaat in op 25 mei 2018. Door op of vanaf die datum gebruik te maken van 
onze diensten, gaat u hiermee akkoord. 
 
Bedrijfsgegevens 

Naam: Stichting De Lelystadse Boer, in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
ingeschreven onder nummer 66758440.  
 
Stichting De Lelystadse Boer, statutair gevestigd aan Eendenweg 21, 8218 NC Lelystad, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. Als u hierover vragen hebt kunt u contact opnemen met ons via: 
mail@delelystadseboer.nl 
 
Doel verwerken van persoonsgegevens van Aangeslotenen 
Persoonsgegevens van certificaat-houders van Stichting De Lelystadse Boer (Aangeslotenen), 
worden door Stichting De Lelystadse Boer verwerkt ten behoeve van de volgende doelen: 

- Administratieve doeleinden 
- Communicatie over het lidmaatschap en/of uitnodigingen 
- Het versturen van nieuwsberichten 
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht 

 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Het persoonlijk certificaat dat u bent aangegaan bij Stichting De Lelystadse Boer 
 
De Lelystadse Boer verwerkt uw persoonsgegevens omdat u certificaathouder bent, u maakt gebruik 
van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Voor de bovenstaande 
doelen kan Stichting De Lelystadse Boer de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voor- en achternaam 
- Adres 
- Telefoonnummer 
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- E-mailadres 
Deze persoonsgegevens worden door Stichting De Lelystadse Boer opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking voor de periode van de looptijd van het certificaat en daarna alleen in 
de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijk verplicht). 
 
Doel verwerken van persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees, netwerkpartners en 
stakeholders 
Persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees, netwerkpartners en stakeholders worden door 
Stichting De Lelystadse Boer verwerkt ten behoeve van de volgende doelen: 

- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten 
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Het inschrijfformulier van de nieuwsbrief e/o gericht contact 
 
Voor de bovenstaande doelen kan Stichting De Lelystadse Boer de volgende persoonsgegevens van 
u vragen: 

- Voor- en achternaam 
- Adres 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Eventueel: factuuradres 

 
Deze persoonsgegevens worden door Stichting De Lelystadse Boer opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking voor zo lang u ingeschreven bent voor de nieuwsbrief e/o gezien wordt 
als netwerkpartner en stakeholder. 
 
Doel verwerken van persoonsgegevens van Leveranciers 
Persoonsgegevens van Leveranciers (verstrekkers van goederen en diensten aan de stichting, 
waaronder externe deskundigen die worden ingehuurd) worden door Stichting De Lelystadse Boer 
verwerkt ten behoeve van de volgende doelen: 

- Administratieve doeleinden 
- Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht 

 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Overeenkomst tot levering 
 
Voor de bovenstaande doelen kan Stichting De Lelystadse Boer de volgende persoonsgegevens van 
u vragen: 

- Voor- en achternaam 
- Adres 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 

 
Deze persoonsgegevens worden door Stichting De Lelystadse Boer opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat men gezien wordt als leverancier, met een 
garantietermijn op de levering en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijk 
verplicht). 
 
Het delen van informatie 
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De gegevens die u aan Stichting De Lelystadse Boer verstrekt kunnen wij aan 
derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven genoemde doelen. Zo 
maken wij gebruik van een derde partij: 

- Het verzorgen van de (financiële) administratie 
 
Stichting De Lelystadse Boer verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor 
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee wij geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden 
indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Stichting De Lelystadse Boer neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen 
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die 
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens 
(bijvoorbeeld een medewerker van De Lelystadse Boer) tussen zit.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Stichting De Lelystadse Boer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Binnen de EU 
Stichting De Lelystadse Boer verstekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn 
buiten de EU.  
 
Wij maken gebruik van cloud servers binnen de EU om uw persoonsgegevens veilig op te slaan. 
Rushfiles: Denemarken, One.com: Verenigd Koninkrijk, Visma: Noorwegen. 
 
Bewaartermijn 
Stichting De Lelystadse Boer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 
Beveiliging 
Stichting De Lelystadse Boer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd 
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mail@delelystadseboer.nl 
 
Wij hebben passende technologische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende 
maatregelen genomen: 

- Alle personen die namens Stichting De Lelystadse Boer van uw gegevens kennis kunnen 
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan 

- Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, 
zoals een virusscanner en firewall 

- Wij versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen. Dit kun je zien aan de 
adresbalk ‘https’ en het hangslotje 

- We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordenbeleid op al onze systemen 
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens 
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Uw rechten 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Lelystadse Boer 
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt 
indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een 
ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, 
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw 
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
mail@delelystadseboer.nl.  
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  
 
Klachten 
Stichting De Lelystadse Boer wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen 
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Wijzigingen beleid 
- We kunnen dit beleid bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. 
- U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met 

eventuele wijzigingen in dit beleid. 
- We zullen u per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in dit beleid. 
 
Contactgegevens 
De Lelystadse Boer 
Lisdoddeweg 60  
8219 PR Lelystad 
mail@delelystadseboer.nl 
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