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Privacy Statement AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) 

Persoonsgegevens worden opgeslagen door: 

Ondernemer: Varkenshandel Peters b.v.  Email:  info@peters-haps.nl 
Adres:   Kalkhofseweg 16a   Telefoon:  +31 (0)485313186 
Postcode:  5443 NA      KvK:  16058247 
Woonplaats:  Haps     Internet: www.peters-haps.nl 

1. 
Varkenshandel Peters b.v. is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, in de zin van de 
AVG. H.A.M. Hermens-Scheers is de Functionaris Gegevensbescherming van Varkenshandel 
Peters b.v. Zij is te bereiken via info@peters-haps.nl 

2. 
De door Varkenshandel Peters b.v. opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter 
uitvoering van de overeenkomt met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door 
Varkenshandel Peters b.v. 
Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Varkenshandel Peters b.v. om de 
overeenkomst uit te voeren. 

3. 
Varkenshandel Peters b.v. gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw 
persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Varkenshandel Peters 
b.v. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

4.  
Door Varkenshandel Peters b.v. worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen: 
Uw naam, bedrijfsnaam, adres, postcode, vestigingsplaats, e-mailadres, telefoonnummer, 
bankgegevens, BTW nummer, KvK nummer en UBN nummer. 
Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen 
tijde bij ons in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

5. 
Varkenshandel Peters gebruikt geen social media plugins, cookies of vergelijkbare technieken. 

6.  
Varkenshandel Peters verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken 
indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten 
wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor éénzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Varkenshandel Peters b.v. blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen. 


