
Privacy Statement Agrarisch Keurmerk Flexwonen 

 

LTO Nederland, de eigenaar van het keurmerk en de gecontracteerde Certificerende Instellingen 

verwerken gegevens van ondernemingen die zich middels een aanmeldformulier hebben opgegeven 

voor certificering en/of het uitvoeren van een audit in het kader van het agrarisch keurmerk 

flexwonen. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een register. Hier kunnen 

persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Persoonsgegevens zijn gegevens over een 

geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Deze 

persoonsgegevens worden door de mensen die betrokken zijn bij het agrarisch keurmerk flexwonen 

behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht worden genomen. In dit privacy 

statement wordt kort uiteen gezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en 

wat de rechten van betrokkenen zijn. 

De verwerking van (persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke activiteiten van 

een certificeringssysteem, inclusief audits en register. Voorbeelden hiervan zijn het voeren van 

deelnemersadministratie, het innen van kosten en bijdragen, het verzenden van informatie aan 

deelnemers, geregistreerde ondernemingen, stakeholders en/of begunstigers, het bekend maken 

van informatie over betrokkenen en activiteiten van het keurmerk, het behandelen van ingekomen 

stukken, het uitoefenen van accountantscontrole, andere activiteiten van intern beheer, de 

behandeling van klachten, het actueel houden van het register en eventuele andere activiteiten. 

Daarnaast kunnen sommige persoonsgegevens door het LTO Nederland / het agrarisch keurmerk 

flexwonen verwerkt worden op basis van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet 

doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is 

in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een wettelijke 

verplichting. Tot slot kunnen LTO Nederland, de werkgeverslijn land en tuinbouw en het agrarisch 

keurmerk flexwonen en/of de door LTO Nederland gecontracteerde Certificerende Instellingen de 

naam en het e-mailadres van betrokkenen verwerken indien men contact opneemt middels het 

contactformulier op de website. 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in de Europese Unie.  

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze 

verzameld zijn, dan wel wettelijk vereist zijn. Wij zijn wettelijk verplicht om gegevens zoals facturen 

gedurende zeven jaar te bewaren. 

Alleen die medewerkers die werken aan het agrarisch keurmerk flexwonen en de gecontracteerde 

Certificerende Instellingen die uw gegevens nodig hebben bij hun werkzaamheden hebben toegang 

tot deze gegevens. Wanneer u precies wilt weten welke gegevens van u bij ons bekend zijn, kunt u 

contact opnemen met ons via de werkgeverslijn land- en tuinbouw. 

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke 

grondslag hebben, tenzij u ons uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om hiervan af te wijken. 

Indien u vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact 

opnemen met de werkgeverslijn land en tuinbouw onder nummer 088 – 888 66 88. 

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. De meest recente versie van dit privacy statement is 

altijd te vinden op deze webpagina. Laatst aangepast op 30 januari 2019. 


