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PRIVACY BELEID VAN Meat Concepts BV
Meat Concepts hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat
uw privacy wordt gerespecteerd. Meat Concepts houdt zich dan ook in alle gevallen aan de
eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. U kunt alle
informatie over de AVG vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens
we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw
privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Meat Concepts verwerkt
van de bedrijven waarmee een overeenkomst is gesloten.
1. Algemeen
Als middels een overeenkomst met Meat Concepts persoonsgegevens aan Meat
Concepts zijn verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in
lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen
administratie.
2. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn de medewerkers
van Meat Concepts BV:
Torenallee 20
5617BC Eindhoven
KVK 64438244
Telefoon 0499 330704
Email: info@meatconcepts.nl
3. Welke gegevens verwerkt Meat Concepts en voor welk doel
In het kader van de overeenkomst worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• Naam bedrijf
• Adres
• Postcode
• Vestigingsplaats
• Contactpersoon
• UBN nummer
• Tel nummer vast en mobiel
• e-mail adres
• Bankgegevens
• BTW nummer
• KVK nummer
• Website, indien aanwezig

Meat Concepts verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
• Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor
contacten met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden
behorende bij de overeenkomst.
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•
•
•

De eventuele opzegging van de overeenkomst, voor de verstrekking van
de door derden aangevraagde informatie of het afhandelen van verkregen
informatie,
Naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het
versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van Meat
Concepts
Naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen te kunnen
verrichten

a. Naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de
overeenkomst gebruikt voor de hierboven genoemde activiteiten
b. De persoonsgegevens mogen alleen worden verstrekt aan derden indien:
degene met wie de overeenkomst is aangegaan zijn toestemming heeft
verleend voor de gegevensverwerking, of de gegevensverwerking
noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Meat
Concepts , of de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal
belang of de gegevens verder worden verwerkt voor historische,
statistische of wetenschappelijke doeleinden. Voorwaarde hierbij is dat de
Meat Concepts ervoor zorgt dat de gegevens ook alleen voor deze
specifieke doeleinden verder worden verwerkt.
4. Gebruik beeldmateriaal
a. Door het tekenen van de overeenkomst worden met Meat Concepts wordt
toestemming gegeven om foto’s en ander beeldmateriaal te gebruiken voor
sociale media, de site en andere uitingen zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief.
b. Wij plaatsen geen foto’s waardoor deelnemers schade kunnen ondervinden.
c. Meat Concepts probeert zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met het
beeldmateriaal. Het kan echter voorkomen dat je het niet wenselijk vindt dat
bepaald beeldmateriaal wordt gebruikt op bijvoorbeeld de site of op sociale
media. In dit geval kan contact worden opgenomen met medewerkers van
Meat Concepts. Het desbetreffende materiaal zal binnen twee weken worden
verwijderd.
5. E-mail berichtgeving.
Meat Concepts gebruikt naam en e-mailadres om haar e-mail communicatie met
informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de
samenwerking behorende bij de overeenkomst kenbaar te maken. Afmelding voor
deze mailings is te allen tijde mogelijk via het e-mailadres onderaan de mailing.
6. Bewaartermijnen
Meat Concepts verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van de
overeenkomst en tot maximaal een jaar na beëindiging van de overeenkomst.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd, dan wel verwijderd uit onze
administratie.
7. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
a. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Meat Concepts passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen.
8. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
a. Via de medewerkers van Meat Concepts kan een verzoek worden ingediend
om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te
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verwijderen. Meat Concepts zal het verzoek in behandeling nemen en binnen
een maand na ontvangst hierover informeren
b. Indien er bezwaar gemaakt wordt tegen de (verdere) verwerking van je
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen
met een van de medewerkers van Meat Concepts..
c. Indien er klachten zijn over de wijze waarop Meat Concepts de
persoonsgegevens verwerkt of verzoeken behandelt, kan je contact opnemen
met een van de medewerkers van Meat Concepts.
d. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen
worden gericht aan Meat concepts: info@meatconcepts.nl
9. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website
bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.
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