Privacy statement Zuivel coöperatie Deltamilk B.A.
In deze Privacy Policy vindt u
persoonsgegevens voor commerciële
verwerking van persoonsgegevens.

informatie over de verwerking van
& marketing doeleinden en over de

Deltamilk verwerkt en gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1) Informatie over producten en diensten van Deltamilk
Indien u toestemming hiertoe heeft gegeven, of indien u op andere wijze uw interesse in onze producten en
diensten heeft getoond, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u informatie te zenden over activiteiten,
producten en diensten van Deltamilk, haar gelieerde ondernemingen en haar directe business partners. Waar
mogelijk passen we deze informatie aan in overeenstemming met uw voorkeuren.
2) Beantwoorden van vragen
Indien u ons een vraag stelt, gebruiken wij uw contactgegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden.
3) Voorkeuren
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om voor u relevante en aan uw voorkeuren aangepaste informatie aan u
te kunnen verstrekken. Indien van toepassing maken wij voor Deltamilk gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’
via Social Media platforms (Facebook en LinkedIn targeting). Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde)
advertenties worden getoond. Dit wordt in opdracht van ons verzorgd door derden.
4) Technische en statistische doeleinden
We gebruiken persoonsgegevens voor het technische en functionele management van onze web applicaties
waarvoor u zich heeft ingeschreven. Met deze informatie kunnen wij de kwaliteit van onze web applicaties
beheren en verbeteren. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden gebruikt voor statistisch onderzoek met
als doel verbetering van onze wervings- en selectieprocedure.
5) Juridische verplichting
In het geval dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, in het geval van een mogelijke inbreuk
op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, of een verzoek van de autoriteiten, gebruiken wij uw
persoonsgegevens voor deze doeleinden.
6) Evenementen
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u uit te kunnen nodigen voor evenementen en indien u deelneemt,
om het event te kunnen organiseren, waarbij wij uw persoonsgegevens ook met andere deelnemers kunnen
delen.
Toegang van derden tot uw gegevens
Deltamilk en de aan haar gelieerde ondernemingen maken gebruik van derde partijen voor
verwerkingsactiviteiten, zoals hosting, vertalingen, recruitment en andere diensten. Deltamilk en de aan haar
gelieerde ondernemingen nemen de vereiste organisatorische en contractuele maatregelen om te waarborgen
dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn en alleen gebruikt worden voor de doeleinden zoals omschreven in
deze privacy policy.
Deltamilk en de aan haar gelieerde ondernemingen opereren internationaal en delen persoonsgegevens indien
dit nodig is om u bovengenoemde informatie en diensten te kunnen leveren.
Indien dit wettelijk vereist is, delen wij uw persoonsgegevens met de relevante autoriteiten.
Opslag van uw persoonsgegevens
We gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden, zo lang dit nodig is voor
bovengenoemde doeleinden.
Links naar websites van derden en Social Media
Op de website van Deltamilk zijn links naar websites van derden opgenomen. Deze privacy policy is niet van
toepassing op deze websites van derden. Deltamilk is niet verantwoordelijk voor deze websites van derden of
de verwerking van persoonsgegevens door deze websites van derden.

Beveiliging
Deltamilk heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen verlies of
ongeautoriseerde verwerking van persoonsgegevens. Voor dit doel gebruikt Deltamilk verschillende
beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, en fysieke beveiliging van de
locaties waar de persoonsgegevens worden beveiligd.
Cookies
Net als vele andere websites, gebruiken ook wij cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren. Wij
gebruiken daarvoor alleen cookies met een technisch oogmerk – niet met als doel om uw gedrag te volgen en
op te slaan.
Vragen
Indien u vragen heeft of indien u geen informatie over Deltamilk meer wenst te ontvangen, kunt u contact met
ons opnemen via info@deltamilk.com. U kunt ons ook vragen om een overzicht van uw persoonsgegevens of
om deze te wijzigen of over te dragen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen
bij de toezichthoudende autoriteit; in de Europese Unie kunt u contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens in Nederland.
Deze privacy policy kan van tijd tot tijd gewijzigd worden en is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.
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