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Privacybeleid – Sharefoods B.V. 
 

Algemeen 

Vanaf 25 mei 2018 is een nieuwe Europese verordening in werking getreden. Een Europese 

verordening werkt rechtstreeks door in het nationale recht van lidstaten en schept rechten en 

plichten voor personen (zowel natuurlijke – als rechtspersonen) die vallen onder het recht van die 

lidstaat.  

Sharefoods B.V. waardeert haar afnemers en relaties. Aan hen ontleent Sharefoods B.V.  haar 

bestaansrecht. Daarom geeft Sharefoods B.V. veel om uw privacy. Dit privacybeleid vertelt u waarom 

wij in sommige gevallen uw gegevens nodig hebben en wat wij met uw gegevens doen. Daarnaast 

bevat dit privacybeleid een uitleg van uw rechten en de verplichtingen die voor Sharefoods B.V. 

gelden.  

Indien er vragen ontstaan over de inhoud en/of toepassing van dit privacybeleid, kunt u met 

ondergetekende contact opnemen.  

Waarom verwerken wij uw gegevens?  

Sharefoods B.V. is leverancier van diepvriesartikelen. Direct contact met personen is er slechts indien 

onze producten niet voldoen aan de conformiteitseis uit art. 7:17 BW. Indien de geleverde producten 

niet voldoen aan de conformiteitseis dan rust op Sharefoods B.V. de verplichting om het/de 

artikel(en) te herstellen of te vervangen. In dit kader worden persoons- en bankgegevens 

ontvangen en verwerkt.  

Verder worden persoonsgegevens ontvangen bij mondeling of telefonisch contact (of per e-mail). 

Ook worden gegevens verwerkt ten behoeve van onze financiële verantwoording.  

Het gaat in alle gevallen om de volgende soorten persoonsinformatie:  

• Uw bedrijfsnaam 

• Uw voor- en achternaam 

• Uw geslacht 

• Uw adresgegevens 

• Uw postcode 

• Uw woonplaats 

• Uw land van bewoning of herkomst 

• De afdeling waarop u werkzaam bent 

• Uw bankrekeningnummer 

• Ten naamstelling bij banktransacties 

• Uw IBAN 

• Uw BIC-code 
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• Uw bankcode 

• De naam van uw Bank of Betaaldienstverlener 

• Uw BTW-nummer 

• Uw Fax-nummer 

• Uw e-mailadres 

• Uw website 

• Overige persoonlijke gegevens 

Hoe lang uw gegevens worden bewaard 

Sharefoods B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het contact met u als 

relatie/consument of het verwerken van uw klacht of vraag.  

Het delen van uw gegevens met derden 

Alleen in het geval een wettelijke verplichting voorschrijft om uw gegevens te delen of het delen van 

uw gegevens noodzakelijk is voor het correcte afhandeling van uw klacht c.q. een correcte uitvoering 

van onze plichten zullen uw gegevens aan derden worden verstrekt.  

Uw rechten ten aanzien van uw privacy 

Nederlands recht en geïmplementeerd of rechtstreeks werkend EU-recht biedt u een aantal 

belangrijke rechten teneinde voor uw privacy (al dan niet in rechte) op te komen. Hieronder volgt 

een opsomming van deze rechten en hoe u hier gebruik van kunt maken:  

✓ Recht van inzage 

Gegevens die betrekking hebben op uw persoon (of naar uw persoon zijn te herleiden) en die door 

Sharefood B.V. worden verwerkt (direct – of indirect) kunt u te allen tijde inzien. Indien u dit wenst 

kunt u uw verzoek richten aan ondergetekende. Op uw verzoek zal zo snel mogelijk worden 

gereageerd, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek.  

✓ Recht van rectificatie 

Rectificatie is de juridische benaming voor herstellen of aanpassen. U heeft dus te allen tijde het 

recht om uw persoonsgegevens aan te passen. Het moet dan gaan om gegevens over uw persoon (of 

naar uw persoon zijn te herleiden) en gegevens die in ons bezit zijn en door ons worden verwerkt. 

Indien u uw gegevens wenst aan te passen, kunt u Sharefoods B.V. een verzoek met die strekking 

doen, al dan niet in combinatie met het verzoek tot inzage. Indien u dit wenst kunt u uw verzoek 

richten aan ondergetekende. Op uw verzoek zal zo snel mogelijk worden gereageerd, maar uiterlijk 

binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek. 

✓ Recht van beperkende werking 

Aangezien u eigenaar bent van uw eigen gegevens, mag u ook zelf bepalen in hoeverre uw gegevens 

door derden wordt gebruikt. U heeft te allen tijde het recht om de verwerking van gegevens die op 

uw persoon betrekking hebben (of zijn te herleiden naar uw persoon), te beperken. Indien u dit 

wenst, kunt u een verzoek met die strekking doen aan ondergetekende. Uw verzoek wordt dan zo 

snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen gereageerd.  
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✓ Overige rechten 

Indien u om welke reden dan ook bezwaar hebt tegen de manier van verwerking van uw 

persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde hiertegen bezwaar maken. Indien wij uw bezwaar 

ontvangen, staken wij direct met het verwerken van uw gegevens. U heeft bovendien het recht om 

niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. 

Sharefoods B.V. accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor diensten of activiteiten van 

derden (zoals een website) waarvoor de door Sharefoods B.V. verkochte of afkomstige artikelen 

worden gebruikt. Daarnaast behoudt Sharefoods B.V. zich het recht voor haar beleid rondom privacy 

te allen tijde aan te passen. Wij dragen zorg voor de weergave van een actuele versie van het 

privacybeleid.  

Contact met ons opnemen? 

Dhr. A.K. Muilwijk 

om@sharefoods.nl 

078-6178090 

 

 

 

 


