Privacyverklaring & Cookiestatement
In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens door
Jonker Petfood B.V. (“Jonker Petfood”) worden verzameld, voor welke doeleinden
dat wordt gedaan, hoe de persoonsgegevens worden gebruikt, geraadpleegd, openbaar gemaakt of anderszins verwerkt en beschermd. Meer informatie over Jonker
Petfood is te vinden op https://www.jonkerpetfood.nl.
In deze Privacyverklaring wordt onder “persoonsgegevens” verstaan alle informatie
of informatieonderdelen aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die door Jonker
Petfood worden verzameld tijdens de interacties tussen u en Jonker Petfood in verband met de diensten die zij aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot alle offline en
online gegevensverzamelingen van alle persoonsgegevens.
Uw toestemming
Jonker Petfood zal alleen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, raadplegen,
openbaar maken of anderszins verwerken met inachtneming van de toepasselijke
wet- en regelgeving. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met ons privacybeleid. Wij zullen u expliciet om toestemming vragen om de
door u aan Jonker Petfood verstrekte persoonsgegevens te verwerken. Wanneer u
ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken, verklaart u daarmee
tevens dat alle door u verstrekte persoonsgegevens juist zijn.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen
jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de
ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Persoonsgegevens die wij over u kunnen verzamelen
Tijdens uw interactie met Jonker Petfood kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals maar niet beperkt tot:
Uw naam;
Uw postadres;
Uw telefoonnummer;
Uw e-mailadres;

Uw IP-adres;
Uw geslacht;
Uw gebruik van en activiteiten op de website van Jonker Petfood.
Andere gegevens met betrekking tot uw onlineactiviteiten op onze website, zoals onder andere maar niet beperkt tot verkeersgegevens en locatiegegevens.
Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken,
met inbegrip van maar niet beperkt tot:
Uw IP-adres;
Uw cookie-ID;
Uw webbrowser;
Uw locatie;
De webpagina’s die u op de Jonker Petfood-website bezoekt.
Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:
•
•

•
•
•

ervoor zorgen dat de inhoud van onze website zo effectief mogelijk voor u en
voor uw computer gepresenteerd wordt;
u voorzien van informatie, producten of diensten waar u ons om verzoekt of
waarvan wij denken dat u erin geïnteresseerd zou kunnen zijn en ten aanzien
waarvan u uw toestemming heeft gegeven om voor dit doel benaderd te worden;
het uitvoeren van onze verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen
u en ons;
u gebruik laten maken van interactieve elementen van onze diensten, op het
moment dat u daarvoor kiest;
u op de hoogte brengen van veranderingen aan/in onze diensten.

Als u ons een e-mail via de website toestuurt, dan worden de gegevens die u aan
ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het contactformulier of de inhoud
van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.
Bekendmaking van uw persoonsgegevens
Uw gegevens kunnen bekend worden gemaakt of beschikbaar worden gesteld aan
(of gebruikt namens) Jonker Petfood of derden, indien en voor zover dit nodig is:
•

om uw vragen te beantwoorden / aan uw informatieverzoek te voldoen;

•

•

•
•

indien wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw
persoonsgegevens bekend mogen maken aan de kandidaat-verkoper of -koper
van het bedrijf of de activa in kwestie;
indien (delen van) Jonker Petfood of vrijwel alle activa ervan worden verworven
door een derde, in welk geval de persoonsgegevens van klanten die door Jonker
Petfood worden verwerkt, deel uitmaken van de activa die worden overgedragen;
indien wij verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen,
teneinde te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting;
om onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten na te komen of de
rechten, eigendom of veiligheid van Jonker Petfood, onze klanten of derden te
beschermen. Dit omvat onder andere, maar is niet beperkt tot het uitwisselen van
informatie met andere ondernemingen, organisaties en (handhavings-)instanties
teneinde fraude of misbruik tegen te gaan en kredietrisico’s te beperken.

Materiaal op onze website uploaden
Indien u ongevraagd ideeën, informatie en/of materialen in de vorm van onder andere maar niet uitsluitend tekst, afbeeldingen, geluiden of software (“Materiaal”) op
deze website plaatst, uploadt of per e-mail of anderszins naar Jonker Petfood stuurt,
heeft Jonker Petfood het volledige recht dit Materiaal kosteloos en ongelimiteerd te
gebruiken, te kopiëren, distribueren en/of commercieel te exploiteren en is Jonker
Petfood niet gehouden aan enige geheimhoudingsverplichting ten aanzien van dit
Materiaal. Jonker Petfood heeft het recht uw identiteit bekend te maken aan derden
die beweren dat het materiaal dat u op onze website hebt geplaatst of geüpload, inbreuk maakt op enig aan deze derden toekomend recht, zoals intellectuele eigendomsrechten of op het recht op privacy.
Cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die
wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van
“cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te
helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt,
rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website
(Jonker Petfood B.V.) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden
de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren

met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies
weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij
wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze
website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming
voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden
zoals hiervoor omschreven.
Uw rechten
Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u het
recht om Jonker Petfood te verzoeken om rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de uw persoonsgegevens betreffende verwerking. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing.
Bovendien kunt u te allen tijde verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens.
Hiervoor kunt u contact opnemen met privacy@jonkerpetfood.nl onder vermelding van
uw naam, indien van toepassing de bedrijfsnaam, en adres. Door het indienen van
het verzoek tot inzage verklaart u dat u de rechthebbende van de persoonsgegevens
bent, waarin u inzage verzoekt.
U kunt op elk gewenst moment de door u aan Jonker Petfood verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van de
toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming
vóór intrekking daarvan, onverlet. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de
verwerking van persoonsgegevens door Jonker Petfood, dan heeft u het recht deze
klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.
Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beveiligen en beschermen. Van derden die uw persoonsgegevens voor
ons verwerken of behandelen eisen wij dat zij dit ook doen.
Gekoppelde sites
Onze websites kunnen verwijzingen bevatten naar en van de websites van onze
partnernetwerken, gelieerde ondernemingen en andere derden. Als u een verwijzing
naar een van deze websites volgt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid kennen en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of

aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid alvorens uw persoonsgegevens op te geven op deze websites.
Veranderingen in onze Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Alle eventuele toekomstige wijzigingen die wij doorvoeren in onze Privacyverklaring, worden op
deze website gepubliceerd.
Contact
Wij staan open voor uw vragen, opmerkingen en/of informatieverzoeken. Gelieve
deze te verzenden naar privacy@jonkerpetfood.nl onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres.

