
 

PRIVACYVERKLARING SCHEIDSGERECHT 
 
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 3 maart 2020 
 
Dit is de privacyverklaring van Stichting Scheidsgerecht voor de Bloembollensector, gevestigd te 
2011NM Haarlem, Nieuwe Gracht 124, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van 
koophandel onder nummer 75860899, en het door de stichting ingestelde Scheidsgerecht (hierna 
tezamen te noemen: Scheidsgerecht). 
Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met 
info@scheidsgerechtbloembollen.nl.  
 
Toepasselijkheid 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die 
wij ontvangen van de leden van het Scheidsgerecht en van alle partijen die betrokken zijn bij een bij 
het Scheidsgerecht aanhangig gemaakte zaak. Het Scheidsgerecht neemt de bescherming en 
beveiliging van de persoonsgegevens, die wij van u verwerken, zeer serieus. Wij houden ons daarbij 
aan de vereisten die vermeld staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Doel en rechtmatigheid 
Aanhangige zaak 
Voor het behandelen van een aanhangig gemaakte zaak verzamelen wij voor de beoordeling van die 
zaak alle relevante gegevens. Wij verwerken de (bedrijfs)naam van partijen, de naam van de 
contactpersoon, adres, telefoonnummer, emailadres, btw-nummer, KVK-nummer, 
bankrekeningnummer en mogelijk de financiële gegevens van uw bedrijf. 
Rekening houdend met de wettelijke bewaartermijn, die voor bepaalde gegevens gelden, bewaren 
wij uw gegevens zolang de zaak aanhangig is. Na uitspraak van het vonnis zullen wij de gegevens na 
één jaar geanonimiseerd archiveren. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn voor 
financiële documenten, zoals bv. facturen, verwijderen wij die gegevens uit onze administratie. 
 
Registratie van leden scheidsgerecht 
Voor het administreren van de aangemelde leden van het Scheidsgerecht verzamelen wij de 
daarvoor benodigde persoonsgegevens. Wij verwerken de naam van het lid, adres, telefoonnummer, 
e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer en specialisatie.  
Rekening houdend met de wettelijke bewaartermijn, die voor bepaalde gegevens gelden, bewaren 
wij uw gegevens zolang u lid bent. Na beëindiging van uw lidmaatschap zullen wij de gegevens 
binnen één jaar verwijderen. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn voor financiële 
documenten, zoals bv. facturen, verwijderen wij die gegevens uit onze administratie. 
 
Website bezoek 
Wij verzamelen bezoekgegevens tijdens het gebruik van onze website. Hierbij moet u denken aan IP-
adressen, de tijdstippen van gebruik en de door uw browser meegestuurde data. Dit doen wij om het 
gebruik van onze website te kunnen volgen en te analyseren, met als doel het optimaliseren van de 
gebruikservaring. Daar waar mogelijk worden deze geanonimiseerd. Het beheer van onze website 
hebben wij uitbesteed aan de Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (U.A.) te Lisse (CNB). 
De bezoekgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. 
 
Gebruik van Cookies 
Wij maken gebruik van cookies, kleine bestandjes die via onze website worden meegestuurd en door 
uw browser op uw harde schijf worden opgeslagen om u bij uw volgende bezoek direct te kunnen 



 

herkennen, om de website beter te laten functioneren en om analyses over het gebruik van de 
website uit te voeren.  
Bij het eerste bezoek aan onze website krijgt u daarom van ons een melding met uitleg over de door 
ons gebruikte cookies en de mogelijkheid om aan te geven of er cookies op uw computer mogen 
worden achtergelaten. Bij uw volgende bezoek gaan wij er daarna vanuit dat u geen bezwaar heeft 
tegen het blijven gebruiken van de door u geaccordeerde cookies. Omdat wij ook gebruikmaken van 
de diensten van andere bedrijven die ook cookies bij u achterlaten, raden wij u ten zeerste aan de 
door hen opgestelde privacyverklaring te lezen. 
 
Soorten cookies 
Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een 
prettige werking van onze website. Analytische cookies gebruiken wij om het gebruik van onze 
websites te beoordelen en te verbeteren. 
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe u als bezoeker de website gebruikt. 
Voor dit doel worden cookies geplaatst. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met 
Google afgesloten. In de instelling van Google Analytics hebben wij geregeld dat de laatste vier cijfers 
van uw IP-adres worden gemaskeerd en dat wij geen gegevens met Google delen. 
Wij maken geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met Google Analytics. 
 
In- en uitschakelen van cookies 
In uw browser (zie handleiding browser) kunt u aangeven dat u alleen cookies wenst te accepteren 
waarmee u instemt. Voor het optimaal functioneren van een website is het vaak nodig de functionele 
cookies te accepteren. 
 
Bewaartermijnen en verwijdering van cookies 
Heeft een cookie een verlooptermijn, dan worden uw gegevens na de verloopdatum niet meer 
geregistreerd. Daarnaast is het ook mogelijk cookies voortijdig te verwijderen (zie handleiding 
browser). 
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen (derden) 
Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld als dit niet overeenkomt met het doel waarvoor 
wij deze gegevens van u hebben ontvangen, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als dit nodig 
is voor het leveren van onze dienstverlening. Is dit het geval, dan zullen wij u dit vooraf melden met 
vermelding van de partij met wie de gegevens worden gedeeld. 
 
Verwerkers 
Voor het voeren van de administratie van het Scheidsgerecht maken wij gebruik van een aantal 
verwerkers. Door gebruik te maken van de diensten van het Scheidsgerecht verklaart u hiermee 
bekend te zijn. Het Scheidsgerecht heeft als verwerkingsverantwoordelijke een 
verwerkersovereenkomst afgesloten met de volgende verwerkers: 
- Pot Jonker Advocaten N.V., voor het voeren van de administratie van het Scheidsgerecht; 
- Hobaho B.V., voor het voeren van de financiële administratie van het Scheidsgerecht; 
- Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten (Anthos), voor het voeren van het 

secretariaat van de Stichting en de registratie van de leden van het scheidsgerecht; 
 
Beveiliging 
Met de door ons genomen beveiligingsmaatregelen streven wij ernaar om misbruik van en 
ongewenste toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Dit doen wij door het voeren van een 
strikt autorisatie- en beveiligingsbeleid en het periodiek controleren van de uitvoering daarvan. Ten 
aanzien van beveiliging hanteren wij logische, fysieke en organisatorische toegangsbeveiliging, doel 



 

gebonden toegangsbeperkingen en het geografisch beperken van onze dataopslag tot landen binnen 
de Europese Unie. 
 
Recht op Inzage, Correctie en Verwijdering 
Ieder heeft het recht om de door ons over hem/haar gehouden persoonsgegevens in te zien of op te 
vragen. Zijn de gegevens die wij van u hebben niet juist dan kunt u ons schriftelijk verzoeken deze te 
corrigeren. Indien u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te verwijderen zullen wij uw verzoek 
uitvoeren tenzij er een wettelijke plicht bestaat voor het bewaren van uw gegevens.  
Wilt u gebruikmaken van een van deze rechten, dan vragen wij u duidelijk aan te geven wie u bent. 
Wij willen er zeker van zijn dat wij geen gegevens van een andere persoon aanpassen of wissen. 
 
Klachten 
Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan gaan wij 
hierover graag met u in gesprek. Wij wijzen u erop dat u het recht heeft uw klacht over onze 
verwerking ook voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact 
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 


