Privacyverklaring
Algemeen
Op deze website informeert Nemavisie, Kolkensloane 7, 9114 AG, te Driezum over haar
dienstverlening. Omdat wij ook middels onze website persoonsgegevens verwerken,
informeren we u graag daarover in deze privacyverklaring.
Nemavisie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken uw
persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Persoonsgegevens
Op onze website kunt u uw gegevens achterlaten in het kader van een mogelijke aanvraag
voor vrijwillige bemonstering van diverse nematoden door Nemavisie. Het beantwoorden
van dergelijke vragen behoort tot de normale bedrijfsactiviteiten van Nemavisie. De
gegevens die hiertoe worden verstrekt zijn dan ook noodzakelijk om onze diensten te
kunnen blijven verlenen. Wij maken geen gebruik van gebruiksstatistieken van onze website,
zoals Google Analytics. Daarnaast verwerkt Nemavisie gegevens die via e-mail of per
telefoon aan haar worden verstrekt in het kader van de hiervoor genoemde
bedrijfsactiviteiten.
Uw persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt met uw toestemming of op grond van
het gerechtvaardigd belang van Nemavisie. Vanzelfsprekend kunt u op elk moment uw
toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar info@nemavisie.nl. Nemavisie zal
vervolgens de verwerking staken die gebaseerd was op deze toestemming.

Cookies
Nemavisie maakt geen gebruik van cookies. Cookies zijn in feite kleine tekstbestanden die
informatie bevatten die worden gedownload op het moment dat u een website bezoekt.
Het plaatsen van cookies staat een vlotte behandeling in de weg en strookt niet met de
bedrijfsvisie van Nemavisie.

Beveiligingsmaatregelen
Nemavisie neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat uw
persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige
verwerking, en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Om dit te
bewerkstelligen maken wij onder andere gebruik van een beveiligde https-verbinding op
onze website met als doel de verzending van uw gegevens veiliger te maken. U gegevens
worden daarnaast opgeslagen in beveiligde besturingsomgevingen, die enkel toegankelijk
zijn voor specifieke personen, en niet voor het algemene publiek. Nemavisie hanteert
daarnaast een organisatorisch gelaagde structuur waarbij slechts enkele geautoriseerde
werknemers toegang hebben tot alle gegevens. Daarnaast hebben de medewerkers van
Nemavisie zich gecommitteerd aan de vertrouwelijkheid van de gegevens en een daartoe
ook een geheimhoudingscontract ondertekend.
Ook minimaliseren wij, voor zover mogelijk, het aantal persoonsgegevens dat nodig is voor
het doel waarvoor zij worden verwerkt. Uw gegevens worden daarnaast niet langer verwerkt
dan wij noodzakelijk achten voor het doel waarvoor zij zijn verkregen en worden verwerkt.

Handhaving: uw rechten
U hebt diverse rechten die u kunt inroepen om uw privacy te handhaven en te waarborgen:
1. Geven van inzage in uw persoonsgegevens die worden verwerkt door Nemavisie.
2. Rectificatie ten aanzien van uw (onjuiste) persoonsgegevens die worden verwerkt
door Nemavisie.
3. Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, indien:
o de juistheid van deze gegevens door jou worden betwist;
o de verwerking onrechtmatig is en u u verzet tegen het verwijderen van deze
data;
o Nemavisie de gegevens niet meer nodig heeft, maar u wél in het kader van
het instellen, uitoefenen of onderbouwing van een rechtsvordering;
o u bezwaar maakt tegen de verwerking en in afwachting bent van een reactie
van Nemavisie.
4. Verwijdering van persoonsgegevens die van u verwerkt worden indien:
o u gegevens niet langer noodzakelijk zijn;
o u uw toestemming intrekt;
o u bezwaar maakt tegen de verwerking;
o de gegevens onrechtmatig waren verkregen.

o

5. De overdracht van uw gegevens te bewerkstelligen. Indien technisch mogelijk, kun u
Nemavisie ook verzoeken om deze rechtstreek naar een andere
verwerkingsverantwoordelijke te verzenden.
6. Bezwaar maken tegen de verwerking in het geval dat er sprake is van direct
marketing.
Nemavisie zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na uw verzoek u nader
berichten over uw verzoek. Indien uw verzoek wordt afgewezen, zal dit met redenen
omkleed zijn.

Verstrekking van uw gegevens aan andere partijen
Nemavisie verstrekt geen persoons-, bedrijfs- of andere gegevens of informatie aan andere
partijen.
Het AM onderzoek van de door Nemavisie genomen grondmonsters vind plaats bij de NAK
te Emmeloord. De NAK ontvangt de anonieme grondmonsters, voorzien van nummer en
barcode waarvan de herkomst alleen bij Nemavisie bekend is. De NAK heeft en ontvangt
geen informatie over de herkomst van de genomen grondmonsters.

Contact
Indien u vragen hebt ten aanzien van deze privacyverklaring kun u altijd contact opnemen
met ons via info@nemavisie.nl
Nemavisie kan deze privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wij zullen echter uw
persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring ten tijde
van het verzamelen van uw gegevens.

