
   
Privacy verklaring abbGrowers 

1. Inleiding  
abbGrowers verwerkt uw persoonsgegevens omdat u producten bij ons afneemt, gebruikmaakt van onze 
diensten en/of omdat u onze website www.abbgrowers.com bezoekt. In deze privacyverklaring leggen wij uit 
welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.  

abbGrowers B.V., statutair gevestigd in gemeente Horst aan de Maas en kantoorhoudende aan de Handelstraat 
8 te (5961 PV) Horst, KvK-nummer 63265583, e-mailadres: info@abbGrowers.com, is 
verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens.  

2. Persoonsgegevens  
abbGrowers verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt 
toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn. De persoonsgegevens die wij onder meer 
verzamelen zijn: 

• (Bedrijfs-)naam 
• Adres 
• Postcode 
• Geslacht 
• Woonplaats 
• Land 
• Telefoonnummer 
• Geboortejaar 
• E-mailadres 
• Financiële gegevens 
• Identiteitsgegevens 

Grondslagen voor de verwerking 
Wij baseren het verwerken van persoonsgegevens op artikel 6 onder b van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), het uitvoeren van de overeenkomst tot dienstverlening. Daarnaast verwerken wij 
persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke of fiscale verplichtingen. 

Tot slot baseren wij het verwerken van persoonsgegevens soms op artikel 6 onder f AVG (gerechtvaardigd 
belang). Dat doen wij bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens verwerken voor: 

• Het bieden van een efficiënte dienstverlening 
• Het verbeteren van onze diensten 
• Het beveiligen van beheren van onze eigendommen en systemen 
• Voor marketing doeleinden 

Doeleinden 
Wij verwerken uw persoonsgegevens primair voor onze dienstverlening. Meer in het bijzonder verwerken wij 
uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden 

Koopovereenkomsten en dienstverlening 
Voor het verwerken en bezorgen van uw order en het verlenen van diensten of het beantwoorden van vragen 
die u aan ons heeft gesteld via ons online contactformulier. 

Sollicitatieprocedure 
abbGrowers verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten die relevant zijn voor het doorlopen van de 



   
sollicitatieprocedure. Zoals informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. 
Deze gegevens verwerken wij, omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben te kunnen beoordelen of de 
kwaliteiten van de sollicitant overeenkomen met de functieomschrijving. Persoonsgegevens die wij ontvangen 
in het kader van een sollicitatieprocedure zullen uiterlijk 4 weken na afloop van een procedure worden 
verwijderd, tenzij de sollicitant hier eerder om verzoekt (zie ook hierna het kopje Bewaartermijnen). 

Indien de sollicitatieprocedure leidt tot een arbeidsovereenkomst, zullen de persoonsgegevens bewaard 
worden voor zolang dit noodzakelijk is. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van 
werknemers wordt verwezen naar het interne Huishoudelijk Reglement. 
 
Verbetering website  
Wij verwerken gegevens, zodat wij algemene bezoekgegevens op de website kunnen bijhouden. In dit kader 
kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een 
bezoeker meestuurt, worden geregistreerd voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de 
websites. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Cookie statement.  

3. Delen van gegevens 
In het kader van onze dienstverlening maken wij gebruik van diensten van derden. Wij delen uw 
persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten abbGrowers, behalve onder de 
volgende omstandigheden. 

Uitvoering van een overeenkomst  
Als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten, maken wij 
gebruik van een derde partij voor zaken als levering, bezorging, betaling, vordering of een andere vorm van 
uitvoering van overeenkomst. Wij delen uw gegevens met deze derde partijen ten behoeve van de verwerking 
van orders en het leveren van bestellingen.  

Voor externe verwerking 
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners waaronder IT- en websitebeheerders en 
marketingbureaus, zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in 
overeenstemming met ons privacy beleid. Wij mogen uw persoonsgegevens verstrekken, omdat wij daar een 
gerechtvaardigd belang bij hebben. Voor zover vereist hebben wij met deze derden een 
verwerkersovereenkomst gesloten. 

Wettelijke verplichting 
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om 
te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van 
overheidsinstanties. 

Social media 
abbGrowers is op verschillende social media te vinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u 
functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals bijvoorbeeld een "Facebook-like". Als een dergelijke 
functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via het sociale medium in kwestie.  
 
Links naar sites van derden  
Indien u wordt doorgelinkt naar de website van derden, worden uw persoonsgegevens eventueel ook verwerkt 
door deze derden. Voor het gebruik van websites van derden verwijzen wij u naar de privacy verklaringen van 
betreffende websites. 

4. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU  
abbGrowers kan uw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het Buitenland. Landen binnen de 
Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als 
Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw 



   
persoonsgegevens doorgeven. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen binnen ons concern ten behoeve van een 
goede bedrijfsvoering. 

Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend 
beschermingsniveau. 

5. Rechten van betrokkene  
U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u ook 
het recht tot beperking van verwerking, het recht op overdracht van digitale data en het recht van bezwaar 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Uitoefenen rechten 
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruikmaken, dan kunt u contact opnemen met 
ons via het e-mailadres info@abbGrowers.com. Wij zullen op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u 
binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.  

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw 
toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis 
daarvan onverlet. 

5. Beveiliging van de persoonsgegevens  
Wij doen onze uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter 
bescherming van verlies, misbruik en wijziging van uw persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn.  

6. Bewaartermijn 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden 
waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt 
dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Voorgaande 
bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens 
langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil. 

7. Gevolg niet verstrekken persoonsgegevens  
Het niet verstrekken van uw persoonsgegevens heeft tot gevolg dat wij onze producten en diensten niet  
kunnen (af)leveren.  

8. Klachten Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via 
info@abbGrowers.com. 
 
Wij doen er alles aan u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van 
de klacht, dan kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht 
indienen.  

9. Vragen?   
Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: info@abbGrowers.com 

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij 
behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op 
de website gepubliceerd. 

Datum: 08-07-2019  


