Privacy statement
Thielen Consult BV wil voldoen aan de Verordening (EU) 2016/679 met betrekking tot
persoonsgegevens. Thielen Consult staat voor een zorgvuldige en integere omgang met gegevens van
personen en bedrijven. Gegevens worden niet ingezet voor andere doeleinden dan waarvoor zij
beschikbaar zijn gesteld. Voelt u zich geschonden in uw rechten, dan verzoeken wij u per omgaande
contact met ons op te nemen. Wij zijn ten alle tijden bereid u nader te informeren en onze werkwijze
te verbeteren en aan te passen.
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Omgang met persoonsgegevens geschied ten alle tijden op basis van de beschreven privacy
statement. Het doel van inzet van gegevens betreft hier het verstrekken van informatie over
kwaliteit, certificeringsschemas, voeding, diervoeders en overige branche gerelateerde
informatie. Daarnaast worden gegevens ingezet om te informeren over diensten en
activiteiten van Thielen Consult BV. Vanuit deze doelen kan ook gecommuniceerd worden
naar medewerkers binnen uw organisatie, door inzet van door u verstrekte gegevens.
Thielen Consult BV houdt zich het recht voor om gegevens in te zetten op basis van de
beschreven grondslagen binnen de AVG. Wanneer u een samenwerking aangaat met Thielen
Consult BV worden persoonsgegevens ingezet op basis van uitvoering van een mondelinge of
schriftelijke overeenkomst/afspraak. In alle andere gevallen vindt inzet van
persoonsgegevens plaats op grondslag van toestemming
Persoonsgegevens worden opgeslagen op basis van de in het verwerkingsregister
opgenomen termijnen. Desgewenst kan deze termijn worden opgevraagd.
Op verzoek heeft u het recht op dataportabiliteit, vergetelheid, inzage, rectificatie, beperking
van verwerking, recht op menselijke blik bij besluiten en recht op informatie met betrekking
tot persoonsgegevens. Thielen Consult BV kan na beoordeling van uw verzoek een beroep op
bovenstaande rechten honoreren.
U heeft te allen tijde het recht om een beroep te doen op deze rechten, u kunt hiervoor
contact opnemen met Thielen Consult BV via het bekende telefoonnummer of door te
mailen naar info@thielenconsult.nl

