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Algemeen 
BREEDERS TRUST vindt het belangrijk om de privacy van haar relaties te beschermen en heeft 
maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de informatie die wordt verzameld vertrouwelijk en 
veilig wordt behandeld. In dit document laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen en hoe wij 
hiermee omgaan. Door gebruik te maken van onze website(s) geeft u aan ons privacybeleid te 
accepteren. 

BREEDERS TRUST respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat 
de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij nemen passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact met ons op via info@breederstrust.eu.  

BREEDERS TRUST volgt bij het verkrijgen en verwerken van persoonsgegevens via internet de Wet 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van personen te 
beschermen. 

Wet bescherming persoonsgegevens 
Op onze website(s) is per 25 mei 2018 de hierboven genoemde AVG van kracht. Deze wet geeft aan 
wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de 
organisaties die gegevens gebruiken. De AVG is ook van toepassing op gegevens die verwerkt worden 
via de websites www.breederstrust.eu / www.hoevepootgoed.be en www.plantsfermiers.be. Dat 
betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige 
andere vorm ter beschikking gesteld met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, 
onder deze wet vallen.  

Definitie persoonsgegevens 
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde 
of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de 
gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld 
van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen.  

Omgang met uw persoonsgegevens 
BREEDERS TRUST verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal uw persoonsgegevens alleen 
gebruiken voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw 
naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie deze gegevens zelfs niet worden 
gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden. BREEDERS TRUST verzameld geen zogenaamde 
cookies. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. Bij BREEDERS TRUST gaat het met 
name om gegevens die nodig zijn voor het collecteren en afhandelen van de zogenaamde billijke 
vergoeding van Hoevepootgoed alsmede de direct daaraan gekoppelde handhavingsactiviteiten. 
BREEDERS TRUST zal uw gegevens verstrekken aan bevoegde autoriteiten als via de website 
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(vermeende) strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en overige 
uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). 

Meer informatie 
Heeft u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens via de websites 
www.breederstrust.eu /  www.hoevepootgoed.be / www.plantsfermiers.be, dan kunt u ons dat laten 
weten via de email info@breederstrust.eu  

Brussel, 25 Mei 2018                          

G.W. Staring                                 
Algemeen directeur 
 
 

Contactgegevens: 
 
BREEDERS TRUST N.V./ S.A. 
Luxemburgstraat 23 / 16 
1000 Brussel 
T: +32 2 5036771 
E: info@breederstrust.eu  
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