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1. ALGEMEEN
1.1 Dit is het privacybeleid van het internetplatform Dutch Food Week, handelsnaam van de
Stichting Dutch Agri Food Week (hierna: Dutch Food Week of wij).
1.2 Dit beleid legt uit hoe Dutch Food Week omgaat met persoonsgegevens die via ons
Platform zijn verkregen.
1.3 Het internetplatform Dutch Food Week respecteert de privacy van haar gebruikers en
zakelijke relaties en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie die zij ontvangt, wordt
beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.
1.4 Dit privacybeleid maakt deel uit van onze gebruiksvoorwaarden. Alle termen met een
hoofdletter die in dit privacybeleid worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in onze
gebruiksvoorwaarden. Zorg er dus voor dat je onze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en
begrepen.

2. VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS
2.1 Een account en profielgegevens aanmaken
Als je een Dutch Food Week-account maakt, verstrek je ons bepaalde informatie die kan
worden gebruikt om je te identificeren, zoals:
1. Voornaam en achternaam

2. E-mailadres
3. Profielfoto
Je kunt je echte naam of een pseudoniem gebruiken als gebruikersnaam. Je naam,
gebruikersnaam en profielfoto worden openbaar vermeld op Dutchfoodweek.nl.
Inhoud en sjablonen
We verzamelen de inhoud die je uploadt en deelt op ons platform, zoals de afbeeldingen en
sjablonen die je deelt en promoot, evenals de metagegevens die worden verstrekt met de
informatie die je deelt, zoals aanmaaktijd, taal, land en tijdzone.

3. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Ons platform is ontworpen om je te helpen informatie te delen met de bezoekers van
dutchfoodweek.nl. Bovenstaande persoonsgegevens worden gebruikt om dit mogelijk te
maken en om ons Platform te verbeteren.
Dutch Food Week kan je informatie analyseren op trends en andere inzichten. Deze
statistische informatie kan worden gedeeld met of verkocht aan derden. Deze informatie is
niet te herleiden tot individuele personen.

4. ZICHTBAARHEIDSINSTELLINGEN
De meeste inhoud die je via ons platform indient, plaatst of weergeeft, is standaard
openbaar en kan door andere gebruikers worden bekeken. Voor bepaalde informatievelden
kunnen we je zichtbaarheidsinstellingen geven, zodat je kunt selecteren wie deze informatie
kan zien.
4.1 Cookies
Om je gebruik van ons Platform soepeler, gemakkelijker en efficiënter en veiliger te maken,
gebruiken we zogenaamde cookies die aanvullende informatie verzamelen, waaronder
gegevens over het gebruik van de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw
bezoek aan een website op je computer of mobiele apparaat wordt geplaatst.
Alle cookiegerelateerde informatie wordt niet gebruikt om je persoonlijk te identificeren en
wordt niet gebruikt voor een ander doel dan hieronder beschreven.
4.2 Functionele cookies
Om je bezoek aan ons Platform te verbeteren, gebruiken we voornamelijk cookies om je
voorkeursinstellingen en eerder ingevoerde informatie te onthouden (bijv. Uw
gebruikersnaam of locatie voor inloggen), zodat je ze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren
wanneer je terugkeert naar het dutchfoodweek.nl of bladert van de ene pagina naar de
andere. We kunnen ook cookies gebruiken om de laadtijden en paginasnelheid van het
platform te verbeteren.
4.3 Analytische cookies
We gebruiken analytische cookies om beter te begrijpen hoe je ons platform gebruikt, zodat
we het kunnen verbeteren. We maken ook gebruik van Google Analytics, een populaire
webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. In het algemeen stelt de

verzamelde informatie ons in staat om de algemene gebruikspatronen van het platform te
zien en helpt het ons eventuele problemen met het platform vast te leggen.
4.4 Tracking- en advertentiecookies
Wij en derden kunnen tracking cookies gebruiken die worden verspreid, gedeeld en gelezen
over twee of meer niet-gerelateerde websites. We gebruiken deze cookies om aangepaste
gegevens aan je te presenteren, om de effectiviteit van de promotietool op ons Platform te
verbeteren en om informatie te verzamelen, onder meer bedoeld om onze ondersteuning
aan u te verbeteren. Wij en derde partijen kunnen ook advertentiecookies gebruiken om de
inhoud die je op ons platform of op hun eigen website ontvangt te optimaliseren en aan te
passen. Hoewel we statistische informatie kunnen gebruiken die voortvloeit uit de cookies
die door deze derde partijen worden verstrekt, hebben we geen toegang tot, noch controle
over deze cookies. Raadpleeg de relevante website van derden voor meer informatie over
deze cookies van derden en om deze cookies uit te schakelen of te weigeren.
4.5 Schakel cookies uit en verwijder ze
Het is mogelijk om bestaande cookies uit te schakelen en/of te verwijderen. De exacte
procedure hangt af van welke browser je gebruikt. Daarom adviseren wij je om de
instructies te volgen en/of de helpfunctie van je browser te gebruiken om het vereiste
cookiegedrag in te stellen.
Als je wilt voorkomen dat je persoonlijke gegevens door Google Analytics worden gebruikt,
kun je de Google Analytics opt-out browser-add-on downloaden en installeren. Houd er
rekening mee dat bepaalde functies van ons Platform niet beschikbaar zijn zodra cookies zijn
uitgeschakeld.

5. INFORMATIE DELEN EN BEKENDMAKEN AAN DERDEN
We zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, behalve zoals hieronder
beschreven:
Informatie openbaar gemaakt voor onze bescherming en de bescherming van anderen
We kunnen samenwerken met overheids- en wetshandhavers of particuliere partijen om de
toepasselijke wet- en regelgeving te handhaven en na te leven. We kunnen alle informatie
over u bekendmaken aan de overheid of wetshandhavers

6. BEWAARTERMIJN
We bewaren je persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is om de doeleinden
te vervullen die in dit privacybeleid worden beschreven, tenzij een langere bewaartermijn
wettelijk verplicht of toegestaan is.

7. VEILIGHEIDSMAATREGELEN
We nemen redelijke administratieve, fysieke en elektronische maatregelen die zijn
ontworpen om de informatie die we van of over je verzamelen (inclusief je persoonlijke
informatie) te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Houd er rekening mee dat de beveiliging van je persoonlijke informatie ook afhangt van de
bescherming van je account. Geef je inloggegevens voor websites niet aan onbevoegde
personen. Zorg er ook voor dat je je afmeldt wanneer je klaar bent met een gedeelde
computer.

8. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID
Alle informatie die via ons platform wordt verzameld, valt onder dit privacybeleid. We
kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien. Als we een wijziging aanbrengen in dit
privacybeleid dat naar eigen goeddunken van materieel belang is, zullen we proberen je op
de hoogte te stellen van die wijzigingen door ze op ons platform te plaatsen en/of door je
een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat aan je account is gekoppeld en we zullen de
versie-datum hierboven bijwerken om aan te geven wanneer deze wijzigingen van kracht
worden. Door ons Platform te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze wijzigingen van
kracht zijn geworden, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan het herziene Privacybeleid.

9. VRAGEN EN CONTACT
Voor vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via info@dutchfoodweek.nl:
Dutch Food Week, Godfried Bomansstraat 7, 4103 WR Culemborg, Nederland
De Stichting Dutch Agri Food Week is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van
Koophandel onder nummer 66614422
Lees ook aandachtig onze gebruiksvoorwaarden.

