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PRIVACY POLICY PROTOCOL VAN  VERENIGING HET BRANDRODE RUND  
De Vereniging Het Brandrode Rund is gevestigd te Lichtenvoorde (hierna te noemen: VHBR) en 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18080369.             
Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de VHBR verwerkt 
en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. 
 
 
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

 
1.1 De VHBR verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien  u: 
 
a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van de VHBR; 
b. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op de website, telefonisch e.d.); 
c. aan een bedrijf verbonden bent, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben 

gehad. 
 
 
1.2 De VHBR verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens: 

 
a. voorletters en naam; 
b. adres; 
c. e-mailadres; 
d. telefoonnummer; 
e. rekeningnummer(s); 
f. UBN (van de Gezondheidsdienst voor dieren en CRV); 
g. bedrijfsnaam; 
h. relatienummer RVO; 
i. locatiegegevens; 
j.  voorts mogelijk relevante gegevens (zoals bestuursfuncties, commissieleden, 

vrijwilligersfunctie(s) binnen de VHBR); 
 
 
1.3  De VHBR  kan deze gegevens gebruiken voor: 

 
a. het organiseren van de VHBR en haar Stamboek; 
b. uitvoeren van activiteiten; 
c. het verstrekken van de gepersonaliseerde documenten; 
d. beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening); 
e. voorlichting (informatievoorziening); 
f. dierregistratie; 
g. onderzoek (ontwikkeling in het Stamboek en CGN van WUR); 
h. handhaving; 
i. Indien VHBR hiertoe wettelijk verplicht is zoals bijvoorbeeld het geval is in verband met de 

uitgifte van stamboekcertificaten en het doen van belastingaangifte. 
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1.4 Gebruik gegevens binnen het bestuur en commissies 
Alleen het bestuur en leden van de foktechnische commissie (ftc) mogen de gegevens als bedoeld 
onder 1.2 onder ogen zien en gebruiken voor activiteiten van de VBBR. Zij mogen gegevens niet 
doorspelen aan anderen, noch voor andere doeleinden gebruiken.      
 
1.5 Delen van persoonsgegevens door VHBR met leden 
Uit de ledenadministratie kan VHBR een ledenlijst produceren met als doel deze onder de leden te 
verspreiden. Op deze ledenlijst staan uitsluitend de gegevens vermeld als gemeld onder 1.2 onder a 
tot en met d en g. 
De persoonsgegevens die op de ledenlijst staan vermeld kunnen ook door VHBR met haar leden 
worden gedeeld indien dit op een andere wijze de verwezenlijking van haar statutair doel bevorderd 
zoals bijvoorbeeld het delen van een “lijst van eigenaren van goedkeurde stieren”.  



 

 

Documentnaam: BRR  Privacy policy protocol      Pagina 3 van 4 
  

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR 
 

U kunt contact opnemen met de VHBR via telefoonnummer  0416 361579 mobiel  0622495100 
of per e-mail: jjmvanriel@hetnet.nl  voor: 
 

a. meer informatie over de wijze waarop de VHBR persoonsgegevens verwerkt; 
b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 
c. inzage in de persoonsgegevens die de VBBR met betrekking tot u verwerkt; 
d. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de VBBR; 
e. Een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens. Verwijdering is alleen mogelijk als 

dit niet conflicteert met wettelijke verplichtingen of vereisten zoals gesteld in de 
reglementen van VHBR. 

 
 
3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

 
3.1 De VHBR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze  privacyverklaring genoemde 

doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is. 
3.2 De VHBR treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens 

te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

3.3 Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van VHBR sluit VHBR een 
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens. VHBR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 

 
4. DERDEN 
 
4.1 De VBRR  kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken: 
 

a. CRV; 
b.  RVO; 
c. Gezondheidsdienst voor dieren; 
d. CGN van WUR; 
e. verwerkers van de VHBR (voor de uitvoering van de dienstverlening); 
f. personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van  de VHBR en 

het stamboek van de VHBR  en daarop gebaseerde regelgeving. 
 
 
4.2 De VHBR verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u 

daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of de VHBR  daartoe verplicht is op grond 
van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

 
 
5.  De VHBR vraagt aan iedere betrokkene, die vermelding wil op de website van de VHBR, die dient 
     om verkoop van vlees(pakketten) aan particulieren mogelijk te maken, uitdrukkelijk een samen        
     werkingsovereenkomst te tekenen voordat vermelding op de site mogelijk is. 
  

mailto:jjmvanriel@hetnet.nl
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6.  WIJZIGINGEN    
 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering kan volgens de statuten besluiten nemen, die voor alle 
leden gelden. 
 

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst daardoor wordt gewijzigd. Wij 
raden daarom aan om de verslagen van deze jaarlijkse of bijzondere ledenvergaderingen in 
verband met deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. 

 
 
 
Vereniging Het Brandrode Rund 
Lichtenvoorde,  Juli 2019 
 


