
Privacyverklaring challenge ‘Eet als een pionier’ 

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in het 

kader van de challenge ‘Eet als een pionier’ in het kader van het project Growing Green 

Proteins ('de challenge'), georganiseerd door provincie Flevoland, Foodhub en Dutch Cuisine 

(‘de organisatie’). Wij nemen uw privacy serieus en houden ons aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'). Uw 

persoonlijke gegevens worden daarom zorgvuldig behandeld. 

Welke gegevens worden verzameld en voor welk doel? 

Wanneer u zich via de website eetalseenpionier.nl registreert als deelnemer aan de challenge 

worden uitsluitend de persoonsgegevens verwerkt die door u worden achtergelaten op de 

website en verstrekt via het deelnameformulier. In dit kader worden de volgende 

persoonsgegevens van u gevraagd en verwerkt: 

- Bedrijfsnaam en vestigingsplaats;

- Functieomschrijving;

- Voor- en achternaam;

- Geslacht;

- Geboortedatum;

- Contactinformatie zoals adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres;

- Overige informatie die u zelf verstrekt en die tot u herleidbaar zou kunnen zijn.

Door voornoemde persoonsgegevens achter te laten via de website geeft u de Organisatie  

toestemming deze gegevens te gebruiken en te verwerken voor de organisatie en uitvoering 

van de challenge. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt voor promotie- en 

marketingdoeleinden in het kader van de challenge. Daarnaast worden er tevens 
persoonsgegevens verwerkt van personen die als 'Publieksjury' [via de website 
www.eetalseenpionier.nl] een beoordelingsformulier invullen over de deelnemende partijen. 
In dit kader worden de volgende persoonsgegevens van u als jury gevraagd en verwerkt: 
voor- en achternaam, geboortedatum, contactinformatie (e-mailadres en telefoonnummer).

Wie heeft inzage in deze gegevens? 

Zonder uw toestemming zullen de hiervoor genoemde persoonsgegevens niet met andere 

partijen worden gedeeld dan de partijen die deel uit maken van de organisatie van de 

challenge, tenzij de organisatie daartoe verplicht is op grond van de wet. De partijen die in 

dit kader over de verstrekte gegevens komen te beschikken zijn: provincie Flevoland, 
Foodhub en Dutch Cuisine. De organisatie zal de aan hen verstrekte gegevens niet 
gebruiken en verwerken voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd. Ieder van deze 
partijen zal uw gegevens zorgvuldig behandelen en bewaren. Voor meer informatie over de 
verschillende partijen betrokken bij de organisatie van de challenge: eetalseenpionier.nl. 

Beveiliging en bewaren van gegevens. 
De organisatie gaat op een behoorlijke en zorgvuldige wijze om met de persoonsgegevens 
die aan haar worden vertrekt en zij hanteert passende en effectieve maatregelen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en 
eventuele onrechtmatige verwerking. Daarnaast worden de beveiligingsmaatregelen 



regelmatig gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt conform de huidige stand der techniek. 

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het verwezenlijken 

van de doelen zoals hiervoor omschreven.  

 

Links naar andere websites 

De website eetalseenpionier.nl kan links naar andere websites en/of social media bevatten. 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website www.eetalseenpionier.nl. De 

organisatie heeft geen invloed of verantwoordelijkheid ten aanzien van websites van derden. 

Deze websites hanteren een eigen privacybeleid. Wij raden u daarom aan om voor het 

gebruik van andere websites altijd eerst het privacybeleid van de betreffende websites en/of 

social media platforms te raadplegen.  

 

Uw rechten met betrekking tot de verwerkte gegevens 

Wij doen ons uiterste best om te allen tijde de door ons verkregen persoonsgegevens correct 

en nauwkeurig te registreren. U heeft daarnaast te allen tijde het recht te verzoeken om 

inzage, correctie, aanvulling, wijziging, afscherming en/of verwijdering van uw 

persoonsgegevens. Bij een dergelijk verzoek dient u zich op deugdelijke wijze te identificeren.  

Een verzoek tot inzage of correctie dan wel aanvulling van gegevens kan worden gericht aan 

provincie Flevoland en daarop zal uiterlijk binnen 4 weken worden gereageerd. In geval van 

een verzoek tot verwijdering zullen de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk 

worden verwijderd tenzij en voor zover de wet verlicht deze te bewaren en of er andere 

(dringende) redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Bij verwijderingsverzoeken 

zullen de overige partijen betrokken bij de organisatie door provincie Flevoland worden 

ingelicht over het verwijderingsverzoek en gevraagd de betreffende persoonsgegevens 

eveneens te verwijderen. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in 

te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de AP. 

 

Contact 

Heeft u een vraag of opmerking met betrekking tot de verwerking van uw gegevens dan kunt 

u ons dat laten weten via de contactpagina van provincie Flevoland. Provincie Flevoland heeft 

daarnaast ook een functionaris gegevensbescherming aangewezen waar u terecht kunt met 

uw klachten en/of vragen rondom de verwerking van uw persoonsgegevens: 

 

S. Sadradein 

Postbus 55, 8200 AB Lelystad 

Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad 

 

Datum: 12 juni 2019 

 

https://www.flevoland.nl/contact



