Privacybeleid
Inwerkingtreding: 25/05/2018

1. Inleiding
1.1. Definitie en aard van de gegevens van persoonlijke aard
In verband met het gebruik van ons platform dat toegankelijk is via de website
www.boerenenburen.nl (hierna: de “Website” of het “Platform”) of onze mobiele applicatie,
kunnen wij u vragen ons gegevens van persoonlijke aard over uzelf te verstrekken (“u”
betekent alle Gebruikers van de Website, Leden, Buren, Buurderij-Verantwoordelijken,
Producenten, zoals gedefinieerd in de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website).
De termen “gegevens van persoonlijke aard/persoonsgegevens” betekenen alle gegevens
waarmee een individu direct of indirect te identificeren is door het samenvoegen van
meerdere gegevens, overeenkomend met uw naam, voorna(a)m(en), pseudoniem, foto,
e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), geboortedatum, gegevens over uw transacties op de
Website, evenals alle andere informatie die wij van u kunnen vragen, en die u vrijwillig aan
ons verstrekt over uzelf, het een en ander zoals uitvoeriger omschreven in artikel 2
hieronder.
1.2. Identiteit van de Verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van gegevens
De Verwerkingsverantwoordelijke is de vennootschap naar Frans recht EQUANUM SAS,
vereenvoudigde aandelenvennootschap, ingeschreven in het HR van Parijs onder nummer
528 203 755, met maatschappelijke zetel te 2, rue de la Roquette - Cour Sainte Marguerite,
75011 Parijs, Frankrijk (in het kader van deze regeling hierna: “wij/we)”. Wij hechten
bijzonder veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy.
In overeenstemming met onze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, voor zover wij met de
Buurderij-Verantwoordelijken bepaalde doeleinden definiëren voor de verwerking van
persoonsgegevens die worden uitgevoerd binnen het Platform, kan het zijn dat wij de
hoedanigheid van medecontractanten verkrijgen, en in dit geval beschouwd moeten worden
als gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken, onverminderd het feit dat wij alleen de
essentiële middelen voor de verwerking bepalen, zoals, zonder dat deze lijst uitputtend is,
de categorieën gegevens die kunnen worden verwerkt, de ontvangers of de
bewaartermijnen van de gegevens.
Als eigenaren en beheerders van het Platform nemen we nagenoeg alle verplichtingen op
ons om het respect en de bescherming van uw privacy te waarborgen. Daarom zijn wij uw
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eerste aanspreekpunt voor elk verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens. U vindt de
omschrijving van onze verschillende verplichtingen in Artikel 10 van onze Bijzondere
Gebruiksvoorwaarden.
1.3. Doel van dit Privacybeleid
Het onderhavige Privacybeleid strekt ertoe u te informeren over de middelen die wij
implementeren om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, die u ons dient te
verstrekken via het gebruik van ons Platform dat toegankelijk is via de website
www.boerenenburen.nl of onze mobiele applicatie, het een en ander in strikte naleving van
uw rechten.
Wij verzoeken u dit document aandachtig te lezen om onze werkwijzen met betrekking tot de
verwerking van uw persoonsgegevens die we implementeren beter te begrijpen.

2. De persoonsgegevens die we verzamelen
We kunnen de volgende gegevens verzamelen en verwerken:
2.1. De gegevens die u direct naar ons verzendt, met name:
●

●
●
●
●
●
●
●

de gegevens die vereist zijn voor registratie op ons Platform omvatten uw naam en
voornaam, e-mailadres en postadres, geboortedatum en wachtwoord. Deze
gegevens zijn verplicht. Anders kunt u geen account op ons Platform aanmaken en
toegang verkrijgen tot de diensten van Boeren & Buren;
Een telefoonnummer dat wordt gevraagd wanneer u voor de eerste keer een
bestelling wilt plaatsen;
Een foto;
Een kopie van alle bestellingen die u op ons Platform plaatst;
Gegevens over de financiële of boekhoudkundige verrichtingen die op ons Platform
worden uitgevoerd;
De geschiedenis van uw bezoeken aan ons Platform, en de inhoud die u heeft
geraadpleegd;
Gegevens die we aan u vragen wanneer u een probleem met ons Platform of onze
diensten meldt, zoals bijvoorbeeld het doel van uw verzoek;
Gegevens met betrekking tot uw locatie wanneer u accepteerde dat we deze
gegevens verzamelen en verwerken (alleen via de mobiele applicatie).

2.2. De gegevens die we automatisch verzamelen:
2.2.1. We registreren gebruiksgegevens wanneer u ons Platform bezoekt en toegang heeft
tot onze diensten (of deze op enigerlei wijze gebruikt).
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2.2.2. Tijdens elk bezoek kunnen wij, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving
en met uw toestemming, indien van toepassing, gegevens verzamelen over de apparaten
waarop u onze diensten gebruikt, of de netwerken van waaruit u toegang tot onze diensten
heeft, zoals met name uw IP-adressen, verbindingsgegevens, typen en versies van
gebruikte internetbrowsers, typen en versies van uw browser-plug-ins, besturingssystemen
en platforms, gegevens over uw navigatiepad op ons Platform, inclusief uw bezoek aan de
verschillende URL-pagina's van ons Platform en de inhoud die u opent of bekijkt. Van de
technologieën die worden gebruikt om deze gegevens te verzamelen, gebruiken we met
name cookies die in artikel 9 hieronder worden beschreven.
2.2.3. We verzamelen ook informatie over uw gebruik van ons Platform (zoals het aantal
geplaatste bestellingen en hun details, de Buurderij waar u bent geregistreerd, enz.).
2.3. Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
2.3.1. Ten aanzien van gegevens met betrekking tot het beheer van onze commerciële
betrekking met u en onze (potentiële) klanten:
● uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het
beheer van onze commerciële betrekking met u;
● gegevens op basis waarvan een recht of een overeenkomst bewezen kan worden en
die bewaard moeten worden in verband met de naleving van een wettelijke
verplichting, worden echter bewaard gedurende de in de geldende wetgeving
bepaalde periode;
● wat eventuele acties voor het benaderen van klanten betreft, mogen hun gegevens
worden bewaard gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf het einde van de
commerciële betrekking. Na deze periode van drie (3) jaar, kunnen wij weer contact
met u opnemen om na te gaan of u commerciële uitnodigingen van ons wilt blijven
ontvangen.
● evenzo kunnen persoonsgegevens met betrekking tot een (potentiële) klant/niet-klant
worden bewaard gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf hun verzameling of
vanaf het laatste contact met de (potentiële) klant.
2.3.2. Ten aanzien van het beheer van lijsten van verzet tegen commerciële benadering van
potentiële klanten, worden de gegevens die ervoor zorgen dat wij rekening houden met uw
recht op verzet ten minste drie (3) jaar na het uitoefenen van het recht op verzet bewaard.
2.3.3. Ten aanzien van statistieken over publieksmetingen worden de gegevens die zijn
opgeslagen in de gebruikersterminal of ieder ander element dat wordt gebruikt voor het
identificeren van gebruikers en dat het mogelijk maakt hen te traceren of hun
bezoekfrequentie te meten, niet langer dan dertien (13) maanden bewaard.
2.3.4. Ten aanzien van de gegevens met betrekking tot creditcards:
● Financiële transacties met betrekking tot de betaling van aankopen en kosten via het
Platform / de Website worden toevertrouwd aan een leverancier van betaaldiensten
die zorgt voor het goede verloop en de beveiliging, te weten het bedrijf MangoPay (de
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●
●

●

“Betaaldienstverlener”). De Leverancier betaaldiensten verzamelt en bewaart
gedurende uw registratie op het Platform en ten minste totdat u uw laatste transactie
heeft gerealiseerd, uit onze naam en voor onze rekening, uw persoonsgegevens met
betrekking tot de nummers van uw creditcard. We hebben geen toegang tot die
gegevens. Door het speciaal daarvoor bestemde vakje op het Platform / de Website
aan te vinken, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming voor deze bewaring.
De gegevens met betrekking tot het visuele cryptogram (de beveiligingscode) of CVV2
die op uw bankkaart staat, worden niet opgeslagen.
Nadat u uw identiteit heeft bewezen, en indien u aan de voorwaarden voor de
uitoefening van deze rechten heeft voldaan, kunt u gebruikmaken van uw recht op
toegang, recht op rectificatie, recht op verwijdering, recht op beperking van de
verwerkingen, recht op verzet, recht op het indienen van een klacht bij de "Autoriteit
persoonsgegevens", d.w.z. de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit, en u
heeft het recht om te bepalen wat er met uw gegevens gebeurt na uw overlijden;
daartoe kunt u contact opnemen met MangoPay (tel: +44 20 8068 0070) of
rechtstreeks contact met ons opnemen (zie artikel 13 hieronder).
In ieder geval kunnen uw gegevens worden bewaard gedurende dertien (13) maanden
na de datum van de automatische incasso, ten behoeve van bewijsvoering in geval
van een eventueel geschil over de transactie in overeenstemming met toepasselijke
wetgeving. Deze periode kan worden verlengd tot vijftien (15) maanden om rekening te
houden met het eventuele gebruik van betaalkaarten met uitgestelde debitering.

2.3.5. Ten aanzien van andere financiële gegevens (bijv. betalingen, terugbetalingen, enz.),
worden de gegevens bewaard gedurende de periode die vereist is volgens de toepasselijke
belasting- en boekhoudwetgeving.
2.3.6. Als uw rekening is opgeschort of geblokkeerd, bewaren wij uw gegevens tot tien (10)
jaar na de datum van opschorting om te voorkomen dat u de regels uit onze Algemene
Gebruiksvoorwaarden omzeilt.

3. Doeleinden voor het gebruik van de gegevens die we
verzamelen
We implementeren de verwerking van persoonsgegevens om in staat te zijn de activiteiten
van de Website/het Platform te beheren, te factureren en te controleren. Deze gegevens zijn
nodig voor de goede uitvoering van onze diensten.
We kunnen deze gegevens ook gebruiken om u informatie en/of prospectie-e-mails te
sturen. De verwerking is dan gebaseerd op ons legitieme belang om u te informeren en
onze activiteiten te ontwikkelen.
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3.1. We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om aan een of
meer van de volgende doelen te voldoen:
●
●

●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

Beheer van uw toegang tot bepaalde via de Website toegankelijke diensten, en het
gebruik daarvan;
Uitvoeren van handelingen met betrekking tot het beheer van Gebruikers inzake
overeenkomsten, orders, leveringen, facturen, loyaliteitsprogramma's, beheer van de
relatie met Gebruikers;
Aanleg van een dossier met potentiële klanten en Gebruikers – voor het verzenden
van nieuwsbrieven, aanvragen en promotionele berichten. Wanneer u dit niet wenst,
bieden wij u de gelegenheid uw weigering terzake kenbaar te maken tijdens het
verzamelen van uw gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke
bepalingen. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om u reclameboodschappen te
sturen die u kunnen interesseren op sociale-mediaplatforms of websites van derden.
Als u hierover meer informatie wenst, nodigen wij u uit om de gebruiksvoorwaarden
van deze platforms te lezen;
Opstellen van commerciële statistieken en statistieken over de gebruikmaking van
onze diensten;
Organisatie van prijsvragen, loterijen en diverse promotieactiviteiten, met
uitzondering van online geld- en kansspelen onder voorbehoud van de goedkeuring
van de regelgevende instantie voor online spelen;
Beheer van de meningen van mensen over producten, diensten en inhoud;
Beheer van eventuele openstaande rekeningen en geschillen met betrekking tot het
gebruik van onze producten en diensten;
Naleving van onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving;
Inning van uw betalingen of u overmaking van een terugbetaling op uw rekening in
samenwerking met onze Leverancier van betaaldiensten;
U de mogelijkheid bieden uw profiel aan te passen op ons Platform/onze Website;
U de mogelijkheid bieden te communiceren en informatie uit te wisselen met andere
Gebruikers;
Wij zorgen ervoor dat het toepasselijke recht, onze algemene voorwaarden en, waar
van toepassing, de bijzondere gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid worden
nageleefd. In het geval van schending uwerzijds, kunnen wij ertoe geleid worden uw
account op ons Platform/onze Website op te schorten;
U informeren over de wijzigingen van het Platform of onze diensten;
Beheer van ons Platform/onze Website en het uitvoeren van interne technische
handelingen voor probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek,
analyses, studies en enquêtes;
Verbeteren en optimaliseren van ons Platform/onze Website, met name om ervoor te
zorgen dat de weergave van onze inhoud is afgestemd op uw apparatuur;
Waarborgen van een veilige omgeving op ons Platform/onze Website.
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3.2 Bij het verzamelen van uw persoonsgegevens laten wij u weten of bepaalde gegevens
verplicht of facultatief aan ons moeten worden doorgegeven. We geven daarnaast aan wat
de eventuele gevolgen zijn als u geen antwoord geeft.
3.3 De doeleinden die in dit artikel worden beschreven, zijn alleen van toepassing op de
doeleinden die door ons zijn gedefinieerd en niet op enig doel dat door andere Gebruikers
van de Website wordt geboden als ontvangers van uw persoonsgegevens, zoals bepaald in
de artikelen 4.1 en 4.2 hieronder.

4.
Ontvangers
van
de
door
ons verzamelde
persoonsgegevens, en reden van het verzenden van deze
gegevens naar hen
4.1. In het kader van uw gebruik van onze diensten kan een deel van uw gegevens worden
doorgegeven aan andere gebruikers van de Website.
Als een Buurderij bijvoorbeeld is gesloten, kunnen de persoonsgegevens van de Leden
worden doorgestuurd naar een andere Buurderij-Verantwoordelijke die zich in de buurt
bevindt.
De persoonsgegevens van de Producenten zullen ook toegankelijk zijn voor verschillende
Buurderij-Verantwoordelijken.
De Producenten kunnen ook de persoonsgegevens van Leden ontvangen zonder
gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de verwerking daarvan.
4.2. De Buurderij-Verantwoordelijken en de Producenten die persoonsgegevens van Leden
gebruiken, hetzij via of buiten het Platform/de Website, voor andere doeleinden dan die
specifiek uiteengezet zijn in dit Privacybeleid, zijn terzake zelf verantwoordelijk; wij kunnen in
dit opzicht in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld.
4.3. We kunnen eventueel ook persoonsgegevens delen met andere entiteiten in de Boeren
& Buren-groep.
4.4. Sommige organisaties zijn bij wet gemachtigd om toegang te verkrijgen tot uw
persoonsgegevens:
● de instanties die belast zijn met het controleren van onze activiteit (met name de
accountant);
● overheidsinstanties zoals gerechtsmedewerkers, openbare ambtenaren.
4.5. We werken ook nauw samen met externe bedrijven die toegang hebben tot uw
persoonsgegevens, en in het bijzonder met onderaannemers waarop we met name een
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beroep doen voor technische diensten, betalingsdiensten, transport- en bezorgdiensten,
verificatie van identiteit of leveranciers van analytische oplossingen en inzamelingsbedrijven
en kredietinstellingen.
We delen uw persoonsgegevens alleen met de hierboven genoemde derden en in de
volgende gevallen:
- Wanneer wij een dienstverlener gebruiken bij de uitvoering van een contract tussen u en
ons of om onze diensten aan te bieden of te verbeteren (bijvoorbeeld in het kader
van betalingen via ons Platform/onze Website);
- Wanneer we zoekmachines en analytische oplossingen gebruiken om ons Platform/onze
Website te verbeteren en te optimaliseren;
- Wanneer we de wettelijke verplichting hebben om dit te doen of indien wij te goeder trouw
geloven dat dit noodzakelijk is om (i) te reageren op elke claim tegen Boeren &
Buren, (ii) te voldoen aan elk gerechtelijk verzoek, (iii) contracten met onze
Gebruikers te laten uitvoeren, zoals de Gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid,
(iv) in het geval van een noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid of de
fysieke integriteit van een persoon, (v) in het kader van enquêtes en onderzoeken, of
(vi) om de rechten, eigendom en veiligheid van Boeren & Buren, zijn Gebruikers en
meer in het algemeen alle derden te waarborgen.
4.6. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat als u besluit ons toe te staan om toegang te
krijgen tot bepaalde gegevens van u, met name uw persoonsgegevens, via diensten die
beschikbaar zijn gesteld door derden (bijv. Facebook Connect), hun privacybeleid eveneens
voor u bindend zal zijn. We hebben geen controle over de verzameling of verwerking van uw
gegevens door derden via hun eigen websites.
4.7. Ten slotte worden Gebruikers waarvan de gegevens worden verzameld op basis van
ons legitieme belang, zoals vermeld in artikel 3, erop gewezen dat zij op elk moment
bezwaar kunnen maken tegen de verwerking van hun gegevens, waarvoor in alle gevallen
hun toestemming vereist is.

5. De wijze van ons gebruik en het modereren van uw
berichten
5.1. We kunnen de berichten lezen die u via ons Platform/onze Website met de
Buurderij-Verantwoordelijken uitwisselt, met name ten behoeve van fraudepreventie,
verbetering van onze diensten, ondersteuning aan de gebruiker, verificatie van de naleving
door onze leden van overeenkomsten die met ons zijn gesloten, en met name hun naleving
van onze Algemene gebruiksvoorwaarden. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat een
Producent onze Diensten omleidt om producten te verkopen buiten ons Platform, zijn we
gemachtigd om de berichten die op ons Platform worden uitgewisseld te lezen en te
analyseren om ervoor te zorgen dat ze niet contactgegevens of verwijzingen bevatten naar
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andere websites die worden gekenmerkt door verboden gedrag zoals beschreven in artikel
12 van de Gebruiksvoorwaarden waarnaar we u verwijzen.
5.2. We zullen nooit kennisnemen van uw berichten voor promotionele doeleinden of voor
advertentie-targeting.

6. E-mails en sms-berichten die we u toesturen
6.1. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en - indien nodig - met uw
toestemming kunnen wij de gegevens die u ons verstrekt op het Platform/de Website voor
doeleinden als het benaderen van klanten gebruiken, bijvoorbeeld om u onze nieuwsbrieven
toe te sturen, u uitnodigingen voor onze evenementen toe te sturen, gerichte advertenties op
sociale mediaplatforms of websites van derden weer te geven of andere communicatie die
voor u van belang kan zijn.
6.2. Ten aanzien van onze e-mailmeldingen of die van de Buurderij-Verantwoordelijken, kunt
u op elk gewenst moment deze meldingen beëindigen door het overeenkomstige vakje in uw
account uit te schakelen, door te klikken op de link om u af te melden, zoals voorzien in elk
van onze berichten, of door contact met ons op te nemen op de wijze zoals beschreven in
Artikel 13 hieronder.

7. De wijze en
persoonsgegevens

plaats

van

doorgifte

van

uw

7.1. We bewaren uw persoonsgegevens in de Europese Unie.
7.2. In het geval dat uw gegevens kunnen worden doorgegeven naar een of meerdere
andere landen waarvan de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens uw
rechten minder beschermt dan die welke van toepassing is op uw huidige situatie, zullen wij
alle nodige maatregelen nemen om te zorgen voor een verwerking in overeenstemming met
de toepasselijke regelgeving, en voor doorgifte met inachtneming van de standaard
contractuele bepalingen, zoals die worden voorgesteld door de Europese Commissie, het
een en ander om een vergelijkbaar niveau van bescherming van uw rechten te waarborgen.

8. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
8.1. U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
8.1.1. U kunt om legitieme belangen bezwaar maken tegen elke vorm van verwerking die in
dit document is gedefinieerd, hetzij op het moment dat uw gegevens worden verzameld of
door later contact met ons op te nemen (recht van bezwaar).
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8.1.2. U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, alleen in
gevallen die wettelijk zijn vastgelegd (recht op beperking van de verwerking):
- Tijdens de verificatieperiode die we implementeren, als u de juistheid van uw
persoonsgegevens betwist;
- Indien de verwerking van deze gegevens onwettig is en u deze verwerking wilt
beperken in plaats van uw gegevens te verwijderen;
- Indien we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u desondanks
wilt dat ze worden bewaard om uw rechten uit te oefenen;
- Tijdens de verificatieperiode om legitieme belangen, in het geval dat u zich verzet
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
8.1.3. U kunt verzoeken dat wij u alle persoonsgegevens verstrekken die wij aangaande u
hebben (toegangsrecht). U kunt dan van de gelegenheid gebruikmaken om te controleren of
ze juist zijn, en ze te laten corrigeren (recht op rectificatie) of te verwijderen (recht op
verwijdering) indien nodig.
8.1.4. U kunt uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een open, voor een machine
leesbaar formaat, registreren voor opslag voor persoonlijk gebruik, of om ze door te geven
aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op overdraagbaarheid).
8.1.5. U hebt het recht om instructies vast te stellen voor het bewaren, verwijderen en
doorgeven van uw persoonsgegevens na uw overlijden.
Deze instructies kunnen algemeen zijn, dat wil zeggen dat ze betrekking hebben op alle
persoonsgegevens die u betreffen. In dit geval moeten ze zijn geregistreerd bij een
vertrouwde digitale derde partij die is gecertificeerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.
De instructies kunnen ook specifiek zijn voor de gegevens die wij verwerken. In dit geval
volstaat het ze ons toe te sturen naar de volgende adressen:
-

e-mailadres: privacy@boerenenburen.nl
postadres: Huidevettersstraat 60a, 1000 Brussel, België

Door ons dergelijke instructies te sturen, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat deze instructies
worden bewaard, verzonden en uitgevoerd op de manier die hierin wordt beschreven.
U kunt in uw instructies een persoon aanwijzen die verantwoordelijk is voor de uitvoering
ervan. De laatstgenoemde heeft dan het recht om, als u overleden bent, de genoemde
instructies te lezen en ons te vragen deze uit te voeren. Bij het ontbreken van een dergelijke
aanwijzing zullen uw erfgenamen de hoedanigheid hebben om na uw overlijden uw
richtlijnen te verstrekken, en ons te vragen deze uit te voeren.
U kunt uw instructies op elk moment wijzigen of intrekken door ons schriftelijk daarvan in
kennis te stellen via de bovenstaande adressen.
8.1.6. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende
autoriteit of om een schadevergoedingsactie in te stellen bij de bevoegde rechtbanken als u
van mening bent dat wij uw rechten niet hebben gerespecteerd.
8.2. Voordat we op uw verzoek reageren, kunnen we (i) uw identiteit verifiëren en (ii) u
vragen ons meer informatie te verstrekken.
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8.3. We zullen ons best doen om aan uw verzoek te voldoen binnen een redelijke termijn en
in ieder geval binnen de wettelijke termijnen. Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u
contact met ons opnemen op de wijze zoals vermeld in Artikel 13 hieronder.

9. Cookies
9.1. Cookies zijn - vaak versleutelde - tekstbestanden die worden opgeslagen in uw browser.
Ze worden aangemaakt wanneer de browser van een Gebruiker een bepaalde website
laadt: de website verzendt informatie naar de browser die vervolgens een tekstbestand
aanmaakt. Bij elk volgende bezoek van de Gebruiker aan die website
haalt de browser dit bestand op en zendt het naar de server van de website.
9.2. Er bestaan twee soorten cookies, die verschillende doeleinden hebben: technische
cookies en reclamecookies:
● Technische cookies worden gebruikt terwijl u navigeert om dit te vergemakkelijken en
voor het uitvoeren van bepaalde functies. Een technische cookie kan bijvoorbeeld
gebruikt worden om de op een formulier ingevulde gegevens te onthouden of de
voorkeuren van de Gebruiker voor de taal of de weergave van een website te
onthouden, als deze opties bestaan.
● Reclamecookies kunnen niet alleen aangemaakt worden door de website die de
gebruiker bezoekt, maar ook door andere websites die reclame, advertenties,
widgets of andere elementen verspreiden via de getoonde pagina. Deze cookies
kunnen met name gebruikt worden voor het maken van gerichte reclame, dat wil
zeggen reclame die gebaseerd is op het internetgebruik van de Gebruiker.
9.3. We gebruiken technische cookies. Deze worden gedurende een periode van maximaal
dertien (13) maanden in uw browser opgeslagen. We gebruiken geen reclamecookies.
Mochten wij deze echter in de toekomst gaan gebruiken, dan zullen wij u daarover van
tevoren informeren, en krijgt u de mogelijkheid om deze cookies desgewenst uit te
schakelen.
9.4. Wij gebruiken Google Analytics, een statistisch hulpmiddel voor het analyseren van
bezoekers dat een cookie genereert waarmee het aantal bezoekers van de website, het
aantal bekeken pagina's en de activiteit van de bezoekers gemeten kunnen worden. Uw
IP-adres wordt eveneens verzameld om te bepalen vanuit welk land u inlogt. De
bewaartermijn van dit cookie is vermeld in artikel 2 van dit Privacybeleid.
9.5. Voor de goede orde herinneren wij u eraan dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik
van cookies door middel van de instellingen van uw browser. De instellingen voor het beheer
van cookies verschillen per browser. Dit is te vinden in het Help-programma van uw browser,
waar u te weten kunt komen op welke manier u uw wensen met betrekking tot cookies kunt
instellen (houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies in uw browser een goede
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werking van de website kan verhinderen). U kunt hiervoor de hieronder vermelde links
gebruiken:
●
●
●
●
●

Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™

10. Vertrouwelijkheid
wachtwoord

van

uw

gebruikersnaam

en

In overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden bent u verantwoordelijk voor de
vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot ons Platform.
U stemt ermee in dit wachtwoord geheim te houden en het aan niemand door te geven. U
moet onmiddellijk contact met ons opnemen in geval van diefstal, verlies, verduistering of
ongeoorloofd gebruik van uw inloggegevens of als u merkt dat uw account zonder uw
medeweten is gebruikt.

11. Veiligheid
Wij delen u mee dat wij alle nuttige en gepaste voorzorgsmaatregelen en organisatorische
en technische maatregelen treffen om de veiligheid, integriteit en de geheimhouding van uw
gegevens van persoonlijke aard te waarborgen, en met name om te verhinderen dat deze
vervormd of beschadigd raken of dat onbevoegde derden daartoe toegang krijgen.

12. Wijzigingen aan ons Privacybeleid
We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid naar eigen goeddunken en op elk
gewenst moment geheel of gedeeltelijk aan te passen. Deze wijzigingen worden van kracht
vanaf het moment van publicatie van het nieuwe Privacybeleid. Wij zullen u voorafgaand op
de meest praktische wijze hierover informeren. Wanneer u de website gebruikt na het van
kracht worden van deze wijzigingen, geldt dit als erkenning en aanvaarding van het nieuwe
privacybeleid.

13. Contactgegevens
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Als u vragen hebt over dit privacybeleid of uw persoonsgegevens, neem dan contact met
ons op:
● door een e-mail te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming, te
weten advocatenmaatschap Cabinet d’avocats BOLD, 19, rue des Petites Ecuries in
Parijs (F-75010), via het volgende e-mailadres: dpo@wearebold.co;
● door een e-mail te sturen naar privacy@boerenenburen.nl;
● of door ons een brief te sturen naar het volgende adres: EQUANUM BVBA - Vraag
met betrekking tot persoonsgegevens - 60A Huidevettersstraat, 1000 Brussel België.
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