
Privacyverklaring Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost U.A. 
 
Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost U.A. (Collectief Utrecht Oost), Postweg 2, 3831 SE Leusden, 
Contactpersoon: H. Veurink, 06-5370 1000, verzamelt persoonsgegevens over u indien u aangeeft dat u mee 
wilt doen aan Agrarische Natuurbeheer. Via een telefonisch contact, mailverkeer en/of website wordt dan de 
benodigde informatie bij u opgevraagd.  
Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan 
de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies 
inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn. 
 
Wijzigingen in ons privacybeleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Wij 
verzoeken u dit privacybeleid steeds goed door te lezen.  
 
Uw persoonsgegevens verzamelen 
Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u: deelnemer bent in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer bij 
het Collectief Utrecht Oost; heeft aangegeven interesse te hebben om deelnemer te worden in het Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer; heeft aangegeven het Collectief Utrecht Oost financieel te willen steunen; zich 
heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief. Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil 
zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij 
verzamelen de volgende gegevens over u: 
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, KvK-nummer (indien die er niet is uw 
BSN), IBAN van uw bankrekeningnummer, eventueel lidnummer.  
 
Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om: 
a) te kunnen voldoen aan de subsidieverplichting vallende onder het ANLb; 
b) te kunnen sturen en ondersteunen op het agrarisch natuurbeheer 
c) uitbetalingen onder het ANLb te kunnen verrichten 
d) onze nieuwsbrief te kunnen toesturen. 
 
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft. 
Uitgangspunt is tot en met 7 jaar na afloop van de contractperiode. 
 
Derden 
Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve aan de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (R.V.O.) en Boerenatuur.nl voor de volgende doeleinden RVO in geval van controle en toezicht op 
uitvoering regeling, aanvragen machtiging percelen. Voor Boerennatuur.nl: Zij zijn beheerder van het 
programma Scan-ICT (in dit programma worden alle agrarische natuurbeheer contracten vastgelegd). We 
verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze nodig hebben om de afgesproken diensten te 
kunnen verrichten. In dat geval spreken wij met die derden af dat ze uw gegevens even goed dienen te 
beschermen als wij en dat zij zich zullen houden aan de privacywetgeving. 
In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan 
toezichthoudende autoriteiten.  
 
Cookie statement 
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’
s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt 
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd 
worden. Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze 
website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming 
heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor 
hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze 
website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. 
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt 
bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. 
Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. 



Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics” 
dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website 
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, 
of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben 
Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk 
niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de 
Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy 
Shield programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend 
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 
 
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Neemt u hiervoor 
contact met ons op. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om zich adequaat te identificeren. 
Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie 
in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. 
 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies 
en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Op de website van de Consumentenbond: “Wat zijn 
cookies?” kunt u meer informatie over cookies vinden. 
 
Uw rechten als gebruiker 
U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:  
 de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien; 
 de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen; 
 verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken; 
 bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens; 
 een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen; 
 de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken; 
 bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens. 
 
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te 
allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u ons dat 
laten weten door een mail te sturen aan info@collectiefutrechtoost.nl. Uw verzoek verwerken we zo snel 
mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder 
verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden. Indien bepaalde gegevens op basis van een wettelijke 
verplichting niet verwijderd kunnen worden binnen de gevraagde tijd, dan zullen deze verwijderd worden op 
het moment dat het kan. 
 
Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Als u een klacht heeft over de 
verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen 
bij: 
 
Autoriteit Persoonsgegevens  
Bezuidenhoutseweg 30  
2594 AV Den Haag 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  
 
Beveiliging en melden datalek 
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw 
persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, zoals 
door encryptie toe te passen, door passwords te gebruiken en door personeel beperkt toegang te geven tot die 
gegevens en in hun contracten een bepaling over vertrouwelijkheid op te nemen. In geval van een datalek 
doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook 
bij u. 


