
PRIVACYVERKLARING		
 

Bescherming van uw gegevens is van groot belang voor Beute BV (‘Beutech Agro’) en we willen open 
en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid 
waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd volgens de 
Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Beutech Agro is gevestigd op Oevers 11, 8331 VC 
Steenwijk. KvK nummer 57964610. Beutech Agro is online vertegenwoordigd door middel van de 
website www.beutech-agro.nl. 

 

Persoonsgegevens die Beutech Agro verwerkt 
Het bedrijf Beutech Agro is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is 
verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake 
gegevensbescherming. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze 
diensten/producten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt hebt.  
 
Persoonsgegevens die Beutech Agro verwerkt: 
 Bedrijfsnaam 
 KvK-nummer 
 Soort bedrijf 
 Voor- en achternaam 
 Geslacht 
 Geboortedatum 
 Adresgegevens 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 Locatiegegevens 
 Betalingsgegevens (IBAN, BIC) en betalingsgeschiedenis 
 Bestelgegevens 
 Gegevens over uw activiteiten op onze website 
 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website 

in te vullen, vragen te stellen in correspondentie en telefonisch 

Werkgerelateerde persoonsgegevens 
Solliciteert u bij ons, dan willen we natuurlijk graag weten wat u in huis hebt. Dit bekijken wij aan de 
hand van uw cv, motivatiebrief, portfolio of een Social Media screening. Wordt u niet aangenomen? 
Dan willen wij graag uw persoonsgegevens bewaren voor een eventuele volgende vacature. Geeft u 
daar geen toestemming voor? Dan zullen wij uw persoonsgegevens binnen vier weken verwijderen. 
 
Overige persoonsgegevens 
Het komt wel eens voor dat we via social media berichten of via e-mailberichten aanvullende 
persoonsgegevens toegestuurd krijgen waar we niet om gevraagd hebben. Hebben we deze 
persoonsgegevens niet nodig om u verder te helpen, dan zullen we deze – voor zover technisch 
mogelijk – verwijderen. 
 
 
Leveranciers 
Waar nodig hebben wij met leveranciers een verwerkingsovereenkomst afgesloten.  
 
Cookies 
Wij verzamelen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer. tablet of mobiele 
toestel wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken wordt opgeroepen. Wij gebruiken drie soorten 
cookies. De eerste en noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen 



ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd 
gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Tot 
slot plaatsen we marketing-cookies, die uw surfgedrag bijhouden.  

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben 
we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Google Analytics 
We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google 
Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ 
met Google staat uit.  
 
Direct Marketing 
We gebruiken uw persoonsgegevens om u informatie en uitnodigingen te sturen via e-mails. 

 

Met welk doel verwerkt Beutech Agro uw gegevens? 
We gebruiken uw persoonsgegevens om: 
 Om uw aanvragen of betalingen af te handelen nadat u een product of dienst hebt afgenomen. 
 Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die u hebt 

afgenomen. 
 Om goederen en diensten te leveren die u hebt afgenomen. 
 Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die u eerder hebt 

afgenomen. Hiervoor kun u zich altijd afmelden via een link in de mail. 
 Om de nieuwsbrieven en mailingen te verzenden waarvoor u zich hebt aangemeld. 
 Om op basis van uw surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op uw voorkeuren af te 

stemmen. Dit doen we alleen met uw toestemming. 
 Om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen hebben wij uw gegevens nodig.   

 
Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens? 
De gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de 
bovengenoemde diensten.  
 
Delen van persoonsgegevens door Beutech Agro 
Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen Beutech Agro aan medewerkers die de betreffende 
dienst afhandelen. Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te 
voorzien van de bovengenoemde diensten. Gegevens die doorgestuurd worden aan mediabureaus en 
technische leveranciers worden gebruikt voor de distributie van fysieke en digitale direct marketing. 
We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten de Beutech Agro 
voor marketingdoeleinden.  
 
Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
We bewaren uw gegevens overeenkomstig de boekhoudregels in uw land. We bewaren uw gegevens 
voor direct marketing totdat u uw toestemming intrekt. Volg de instructies in de e-mail. 
 
Voorkoming van misbruik en misdaad 
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen 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 zijn aanwijzingen van misbruik, 
stuur dan een e-mail naar info@beutech-agro.nl met als onderwerp AVG. 
We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

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

 We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . 
Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje. 

 Medewerkers die toegang tot persoonsgegevens hebben vanaf mobiele apparaten is 
ingeperkt, wordt actief gemonitord en is beveiligd met 2-factor authenticatie. 



 Medewerkers van Beutech Agro die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in 
het zorgvuldig omgaan met uw gegevens. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beutech Agro en hebt u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u 
genoemde organisatie te sturen. Stuur het verzoek naar info@beutech-agro.nl met als onderwerp 
AVG. 

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 uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 

We willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Updates van onze privacyverklaring 
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de 
privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de 
privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw 
persoonsgegevens of uw rechten. 
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