
Privacyverklaring van VHTAC 

 

Vereniging High Tech Agro Campus te Reusel is een vereniging bestaande uit leden welke 

woonachtig of gevestigd zijn of een grondpositie bezitten in het gebied Reusel Zuid.  

VHTAC heeft als doel om zelf groene energie op te wekken met windmolens. Zij doen dit in eerste 

instantie voor de High Tech Agro Campus, maar wellicht ook voor huishoudens in Reusel-De 

Mierden. Dit is mogelijk door de aanleg van een windpark aan het einde van de Postelsedijk nabij de 

Belgische grens en de A67. Via haar website biedt VHTAC de mogelijkheid voor leden en 

geïnteresseerden om met haar in contact te treden middels het invullen van een contactformulier 

met persoonsgegevens. Ook is het mogelijk om via de website aan te melden voor de ontvangst van 

de digitale nieuwsbrief. Bij het invullen van het contactformulier vult u diverse persoonsgegevens in. 

VHTAC is een verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat VHTAC beslist welke persoonsgegevens worden 

verwerkt, met welk doel en met welke middelen. VHTAC is er verantwoordelijk voor dat uw 

persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden 

verwerkt.  

Dit betekent bijvoorbeeld dat VHTAC;  

- duidelijk vermeldt voor welke doeleinden zij uw persoonsgegevens verwerkt.  

- het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor  

  de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

- u eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen  

   waarin uw toestemming is vereist. 

- uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te  

   kunnen leveren of wanneer VHTAC daartoe wettelijk verplicht is. Het doorgeven van gegevens kan  

   aan de orde komen als dat in het verlengde ligt van de doelstellingen van VHTAC en in het belang is  

   van onze leden. 

- wanneer zij uw gegevens deelt, afspraken maakt met derden partijen om er onder andere voor te  

   zorgen dat deze niet voor andere doeleinden wordt gebruikt. 

- passende organisatorische en veiligheidsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te  

   beschermen en dat ook eist van partijen die in opdracht van VHTAC persoonsgegevens verwerken. 

- uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden te corrigeren  

   of te verwijderen.  

 

Persoonsgegevens  

Van de leden of bij het invullen van het contactformulier c.q. het aanmelden voor de nieuwsbrief via 

de website laat u bepaalde persoonsgegevens bij VHTAC achter. VHTAC kan daarbij de volgende 

persoonsgegevens van u verwerken:  

- Bedrijf  

- Contactpersoon  

- E-mailadres  

- Vestigingsadres  

- Telefoon nummer 

- Bankgegevens 

- De opmerking en/of vraag die u zelf invult in een open veld.  

 

 

 

 



Bijeenkomsten  

Tijdens diverse bijeenkomsten wordt foto en/of filmmateriaal gemaakt dat in diverse media (lokale 

kranten, nieuwsbrieven, website VHTAC) gebruikt wordt. Aanwezigen tijdens deze bijeenkomsten 

geven toestemming hiervoor tenzij zij vooraf anders melden aan de organisatie. Vanwege 

organisatorische en veiligheidsaspecten worden de aanmeldgegevens gedeeld met het gastbedrijf 

van de bijeenkomst. VHTAC sluit daartoe een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde 

niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. De e-mailadressen worden alleen 

gebruikt door VHTAC om met aanwezigen te kunnen communiceren over de betreffende 

bijeenkomst. 

 

Google Analytics en Cookies  

De website van VHTAC maakt gebruik van Google Analytics en Cookies. Cookies zijn tekstbestanden 

die door de website op uw device (bijvoorbeeld: pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. Dit 

zorgt ervoor dat u ingelogd blijft terwijl u de website bezoekt. Google Analytics is een 

webanalyseservice die statistieken over websitebezoek bijhoudt. Via Cookies heeft VHTAC de 

mogelijkheid om inzage te krijgen in haar websitebezoek (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, 

populaire pagina’s en onderwerpen). Op deze wijze kan VHTAC haar aanbod beter afstemmen op de 

behoeften van de websitebezoekers. U kunt cookies zelf verwijderen, daarnaast kunt u cookies 

uitschakelen via uw browser.  

 

Beveiliging en bewaring  

VHTAC neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, 

onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.  

VHTAC bewaart de verzamelde gegevens niet langer dan strikt nodig of wettelijk geregeld is om de 

doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gegevens worden bewaard tot het 

moment van het leggen van contact met degene die hierom heeft verzocht. De gegevens worden 

niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Mocht de verwerking van gegevens noodzakelijk zijn 

voor verdere stappen dan zal dit plaatsvinden met uw voorafgaande toestemming voor het 

specifieke doel. Geïnteresseerden kunnen te allen tijde aangeven het niet langer op prijs te stellen 

geïnformeerd te worden over zaken aangaande VHTAC. De relatiegegevens worden door VHTAC 

vervolgens direct verwijderd.  

 

Websites van derden  

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van VHTAC en niet op websites die 

door middel van links op de website van VHTAC zijn verbonden. VHTAC kan namelijk niet garanderen 

dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. VHTAC 

adviseert voor gebruik van desbetreffende website de privacyverklaring op deze website door te 

nemen voor nadere informatie over de omgang met persoonsgegevens.  

 

Rechten van betrokkenen  

Op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft u onder andere de 

volgende rechten; 

- recht op inzage van de persoonsgegevens;  

- recht op wissen van de persoonsgegevens;  

- recht op beperking van de verwerking;  

- recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;  

- recht op gegevensoverdraagbaarheid;  

- recht op intrekking van uw toestemming voor de verwerking;  



 

Heeft u vragen over de hierboven vermelde rechten van betrokkenen of andere onderwerpen met 

betrekking tot deze privacyverklaring, dan kunt u contact op opnemen met VHTAC 

Hieronder treft u bij “contactgegevens” nadere info hiervoor aan.  

 

Autoriteit Persoonsgegevens  

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt uiteraard altijd contact 

opnemen met VHTAC. Voor het geval u niet met VHTAC tot een oplossing komt kunt u een klacht 

indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). 

 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring  

De diensten van VHTAC zijn voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van deze diensten kan 

van tijd tot tijd veranderen, zonder dat u hiervan vooraf in kennis wordt gesteld. VHTAC behoudt zich 

daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en 

plaatsen eventuele herziende versies op onze website www.hightechagrocampus.nl  

VHTAC raadt u aan de nieuwste versie regelmatig door te nemen. 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst ge-update op 18 december 2020  

 

Contactgegevens  

VHTAC  

Postelsedijk 15  

5541 NM Reusel 

Tel. 06-55944250  

info@hightechagrocampus.nl  

www.hightechagrocampus.nl  

  

Contactpersoon:  

Marja de Bruin  

info@hightechagrocampus.nl  

 

Inwerkingtreding  

Deze privacyverklaring treedt in werking per 25 mei 2018. 
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