
 

Pagina 1 van 5 
 

Privacy Verklaring Vegalogisch 
Vegalogisch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is opgesteld in lijn met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
 

Contact 
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kun je je richten tot 
vegalogisch.nl: Judith Klappers, judith@vegalogisch.nl, +31633910504. 
 
Contactgegevens: 
Vegalogisch 
Noorderlicht 44 
6661 PV  Elst Gld. 
www.vegalogisch.nl 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Vegalogisch verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat 
je deze zelf aan ons verstrekt.  
 
Hieronder vindt jeveen overzicht van de persoonsgegevens van (toekomstige) klanten die wij 
verwerken: 

 Voor- en achternaam  

 Geslacht 

 Adresgevens 

 Telefoonnummer(s) 

 E-mailadres(sen) 

 Bankrekeningnummer(s) 

 Werkgeversnaam indien zakelijk 

 IP-adres 

 Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen 

 Gegevens over je activiteiten op onze website; 

 Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit 
bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk); 

 Internetbrowser en apparaat type; 

 Bankrekeningnummer. 
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is voor de klant om toegang te krijgen tot bepaalde 
functionaliteiten van de website, zal de Vegalogisch het verplichte karakter van deze informatie 
aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. 

 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
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persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
judith@vegalogisch.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 

Doel van persoonsgegevensverwerking 

Vegalogisch verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 Het afhandelen van uw opdracht, dienstverlening en betaling 

 Het voeren van een juiste administratie  

 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren 

 Om goederen en diensten bij jou af te leveren 

 Verzenden van onze nieuwsbrieven en aanbiedingen 

 Verzenden van herinneringen 

 Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

 Vegalogisch analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en 
het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren 

 Om je als gebruiker aan te kunnen maken in een online leeromgeving en om video’s te 
kunnen delen  

 Om te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt 

 De functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren 

 Bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich 
interesseren 

 Ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt. 

 Het productaanbod te verbeteren. 
 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Vegalogisch neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 
medewerker van Vegalogisch) tussen zit. 
 

Termijn persoonsgegevens bewaren 

Vegalogisch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
Indien je geen betaalde producten bij ons hebt afgenomen en je uitschrijft, kom je op non-actief te 
staan in het systeem. We verwijderen je niet helemaal uit het systeem. Dit zodat we je niet nog een 
keer benaderen terwijl je hebt aangegeven geen e-mail meer te willen ontvangen.  
We schonen onze systemen regelmatig op, doch uiterlijk eenmaal per jaar. Als je bij ons een betaald 
product hebt afgenomen, hebben we meer gegevens van je. Wettelijk zijn we verplicht deze 7 jaar te 
bewaren. Daarna zullen we deze vernietigen. 
 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Vegalogisch verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens 
verwerken in onze opdracht,  verzoeken wij om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de 
handelingen van derden mbt tot je privacy. 
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Verzoek autoriteit 
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en 
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, 
worden dezen aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, 
waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van 
deze privacyverklaring vallen. 
 

Cookies of vergelijkbare technieken 

Vegalogisch gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen 
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan 
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken 
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor 
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook 
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Cookies van derde partijen zijn ook nodig om 
filmpjes te kunnen tonen op onze websites of te zorgen dat je informatie kunt delen op sociale 
media. 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je 
browser verwijderen.  
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Vegalogisch en heb je het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid.  
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou 
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te 
sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van 
jouw persoonsgegevens sturen naar judith@vegalogisch.nl.  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je 
identiteitsbewijs, met daarop jehandtekening, met het verzoek mee te sturen, ovv je adres waarop 
contact kan worden opgenomen. Maak zelf in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, 
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 
zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op 
uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan 
deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. 
Vegalogisch wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 
 

Persoonsgegevens beveiligen 

Het Vegalogisch neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via judith@vegalogisch.nl. 
Vegalogisch heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:  

• Dagelijkse back-up van bestanden, e-mail en databases. 

• 24/7 monitoring van alle kritische netwerkonderdelen, waaronder back-up.  

mailto:judith@vegalogisch.nl
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• Fysieke beveiliging en afscherming van fysieke gegevens.  

• Veilige wijze voor het opslaan van gegevensbestanden.  

 

Gebruik van programma’s 
Vegalogisch gebruikt de volgende (online) computerprogramma’s of -systemen gebruiken waarin 
persoonsgegevens worden verwerkt:  

 Vimexx Websitemaker en mail en  onderdelen van Vimmex ten behoeve van het maken en 
onderhouden van de website en regelen van bedrijfsprocessen. 

 

Toegang tot de website 
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zal deze website als ook de 
gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet zelf gebruiken voor commerciële, politieke 
of publicitaire doeleinden, dan wel voor commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet 
gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen aan Vegalogisch. Indien je tijdens het 
bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het 
verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op 
de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder en Vegalogisch is in geen 
geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 
 

Aanbiedingen en nieuwsbrief 
Je kunt commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven krijgen van de beheerder, na insturen van een 
verzoek, door het doen van een bestelling, het downloaden van informatie van de website of het 
inschrijven voor de nieuwsbrief. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur je een mail 
naar het volgende adres: judith.klappers@gmail.com. 
Voor onze nieuwsbrief, aanbiedingen en herinneringsmail registeren we enkel je naam en e-
mailadres. 
 

Beeldmateriaal en aangeboden producten 
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen 
rechten worden ontleend. Ieder product/dienst is uniek en kan afwijken van het getoonde voorbeeld 
daardoor. 
 

Jouw beelden 
Tijdens workshops en levering van producten van Vegalogisch kunnen foto- en video opnames 
gemaakt, welke voor promotiedoeleinden worden gebruikt. Het kan zijn, dat je op deze beelden 
zichtbaar bent. Door deelname en/of opdracht geef je toestemming voor gebruik hiervan tot anders 
aangegeven. Indien je hiertegen bezwaar hebt, kun je dit aan ons laten weten 
via judith@vegalogisch.nl. In dat geval zal de desbetreffende foto- en/of video-opname worden 
verwijderd. 
 

Jouw uitspraken  
Alles wat je in persoonlijk contact met ons deelt, blijft onder ons. Dat geldt onder andere voor de 
teksten uit een persoonlijke mail of jouw uitspraken tijdens een diner of workshop. We respecteren 
je privacy en zullen nooit zonder jouw toestemming je quotes met naam en toenaam plaatsen. Indien 
we verzekerd zijn, dat de quote niet naar je te herleiden is en een inspiratiebron kan zijn voor andere 
personen, kunnen we deze wel overnemen. Waar mogelijk zullen we ook in deze gevallen contact 
met je opnemen. 
Indien je online reageert op één van onze artikelen (zoals blogs en social media posts) is je privacy 
jouw eigen verantwoordelijkheid. 

mailto:judith.klappers@gmail.com
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De content van de website 
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, 
geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten 
functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd 
bij de wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of 
aanpassing, op welke wijze dan ook, van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de 
beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als 
stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. 
 

Het beheer van de website 
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: 
 de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de 

gehele of een gedeelte van de website 
 alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met 

nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette 
 de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren. 
 

Verantwoordelijkheden 
De beheerder is in geen geval verantwoordelijke voor falen, storingen, moeilijkheden of 
onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn 
functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is uw eigen 
verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om je apparatuur en je 
gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf 
verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt. 
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die je tegen je worden gevoerd: 
 vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet 
 vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring 
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of je 
apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of het gebruik van de website. Je onthoud je 
van iedere actie tegen de beheerder als gevolgd hiervan. 
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van je gebruik van deze website, is hij 
gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op je te verhalen. 
 

Toepasselijk recht 
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassingen. De rechtbank van de 
woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze 
voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 
 

Wijzigingen en datum  
Deze privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds de 
actuele privacyverklaring vinden. 
Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 1 oktober 2020. 


