
 

Privacy statement 

Dit is de privacy statement van de Stichting PAVO ( Proces Automatisering voor de 
Voedingsmiddelenindustrie), statutair gevestigd te Ven-Zelderheide. Hierna te noemen PAVO. 

Het nummer van de Kamer van Koophandel van de Stichting PAVO is: 41189619 . PAVO is 

verantwoordelijk voor de registratie van persoonsgegevens. 

Bij PAVO beheert de directeur de persoonlijke gegevens van personen die in dienst zijn bij de 
bedrijfsleden , van deelnemers aan bijeenkomsten en  van abonnees van de PAVO Nieuwsbrief. 

Vragen inzake de registratie kunnen worden gesteld via het e-mailadres:info@stchtingpavo.nl 

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken 

van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u hebben 

geregistreerd, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u hebt. 

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij registreren van  personen die in dienst zijn bij 
onze bedrijfsleden, deelnemers ( niet leden) bij onze bijeenkomsten en abonnees van de PAVO 
Nieuwsbrief. 

Wat is het algemene privacy beleid van PAVO? 

 PAVO respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website: www.stichtingpavo.nl , van haar 
leden en andere relaties. 

 PAVO stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig 
met uw persoonsgegevens om. 

 PAVO houdt altijd rekening met uw privacy en houdt zij zich aan de eisen van de toepasselijke 
gegevensbeschermingswetgeving. 

Wanneer registreren wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan? 

PAVO registreert uw persoonsgegevens omdat u: 

-         Middels een aanmeldformulier  voor de PAVO nieuwsbrief gegevens hebt verstrekt; 

  -       Werkzaam bent bij een bedrijfslid van de PAVO; 

- Deelnemer bent geweest aan een PAVO bijeenkomst. 

-         In het verleden werkzaam bent geweest bij een lid van de PAVO. 

-         Leverancier van goederen en/of diensten voor de voedingsmiddelenindustrie bent; 

De gegevens die we van u vastleggen levert uzelf aan. Het gaat dan om de volgende 

gegevens: 



 

Aanhef: mevrouw, of de heer ; 

Naam met voorletters; 

Naam van het bedrijf waar u werkzaam bent; 

Functie en eventueel afdeling waar u werkzaam bent; 

Adres: straat of postbus, ( huis)nummer, postcode en plaats van het bedrijf; 

Telefoonnummer van bedrijf, mobiele nummer 

e-mailadres ; persoonlijk en/of van bedrijf 

Tijdens de PAVO bijeenkomsten worden er foto’s gemaakt die op de PAVO website en in de PAVO 
nieuwsbrief geplaatst kunnen worden. Op deze foto’s kunnen de deelnemers van een bijeenkomst 
komen te staan. Wij gaan er van uit dat u als deelnemer aan een PAVO bijeenkomst hier geen 
bezwaar tegen heeft. Mocht dit wel het geval zijn, wilt u dit dan bij de aanvang van een PAVO 
bijeenkomst aan een PAVO bestuurslid of directeur kenbaar maken.  

Voor welke doelen registreren wij uw persoonsgegevens? 

PAVO gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Facturering: We gebruiken de adresgegevens om de jaarlijkse factuur voor het bedrijfslidmaatschap 
van de PAVO  te verzenden; En  voor  het toezenden van een factuur voor deelname aan een PAVO 
bijeenkomst. 

Communicatie: We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen 

nemen als bijvoorbeeld een bijeenkomst niet door gaat. 

Daarnaast sturen wij u als lid/belangstellende regelmatig onze PAVO nieuwsbrief, 

Bijeenkomsten: We gebruiken uw gegevens om u uit te nodigen – via de e-mail 

 voor een PAVO bijeenkomst en/of PAVO activiteit; 

Wet- en regelgeving: We verstrekken uw persoonsgegevens indien we daartoe op 

grond van wet- en regelgeving verplicht zijn. 

Wat zijn de grondslagen voor de registratie? 

Wij registreren uw persoonsgegevens opdat wij als Stichting PAVO  onze doelstellingen kunnen 
nastreven en u activiteiten en bijeenkomsten te kunnen aanbieden die passen bij de Stichting en 
haar doelstelling. 

Als u PAVO toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te 

gebruiken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als 

waarop u deze hebt verstrekt. 



 

Hoe beveiligen wij uw gegevens? 

Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde 

handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn: 

-  de door ons gebruikte software is geüpdatet naar de laatste versie en we maken 

gebruik van een firewall. 

-  toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord. 

-  alleen de directeur en bestuursleden hebben toegang tot de gegevens. 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens? 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te laten corrigeren of te laten 

verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensregistratie 

in te trekken of bezwaar te maken tegen de registratie van uw persoonsgegevens. 

In verband met de koppeling met de financiële administratie kunnen naam en adres van betalende 
leden en deelnemers ( niet leden) aan PAVO bijeenkomsten niet worden verwijderd in verband met 
fiscale voorschriften. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek 

tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de registratie van uw persoonsgegevens 

sturen naar info@stichtingpavo.nl 

Indien u als deelnemer aan een PAVO bijeenkomst niet wenst dat een foto waar u op staat op de 
PAVO website en/of in de PAVO Nieuwsbrief wordt geplaatst, kunt u dit melden bij  
info@stichtingpavo.nl 

Wij zullen  gehoor  geven aan uw verzoek.  En we reageren hier zo snel mogelijk op. 


