Privacyverklaring
Bij Foodnet.nl hechten we belang aan je privacy. We gaan daarom zorgvuldig om met je
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we dat doen.

Wie zijn wij en hoe kun je contact met ons opnemen?
Foodnet.nl is ons informatief en educatief audio-/videoplatform voor de CSR-community in de
Nederlandse foodsector. Foodnet.nl versterkt het CSR-geluid via de netwerken Foodpolicy, Young
Foodpolicy en SCRIPPS, en via het jaarlijkse CSR-congres What’s Cookin’(tot 2020 Foodpolicy’s
Outbreakcongres geheten).
Wij zijn gevestigd aan het Toernooiveld 220, 6525 EC in Nijmegen, Nederland.
Wanneer je vragen hebt over deze privacyverklaring, over hoe wij omgaan met privacy in het algemeen
of als je gebruik wil maken van je rechten als betrokkene, kun je contact met ons opnemen via een e-mail
naar Miriam Verstappen: miriam.verstappen@mediaset.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.
Met het verwerken van persoonsgegevens bedoelen we alle acties die we uitvoeren op
persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Welke persoonsgegevens wij verwerken, is afhankelijk van je relatie met Foodnet.nl. In de meeste
gevallen krijgen wij je persoonsgegevens van jouzelf, omdat je lid bent van Foodpolicy, Young Foodpolicy
of SCRIPPS, omdat je het Outbreak-congres/What’s Cookin’-congres hebt bezocht/bezoekt of omdat je
om een andere reden contact met ons hebt gehad. In sommige gevallen krijgen wij je persoonsgegevens
van iemand anders, bijvoorbeeld als je op onze uitnodiging eenmalig of als introducé een
netwerkbijeenkomst hebt bezocht of omdat we je in de toekomst wellicht uit willen nodigen om lid te
worden van een van onze netwerken.
Als je lid bent van Foodpolicy, Young Foodpolicy of SCRIPPS verwerken we de volgende
persoonsgegevens:
▪ voor- en achternaam
▪ telefoonnummer
▪ e-mailadres
▪ functie
▪ IP-adres
▪ pasfoto
▪ naam en adres organisatie
▪ dieetwensen
▪ incidenteel verwerken we ook informatie over je gezondheid, denk aan gegevens over
zwangerschapsverlof. We doen dat alleen als we dit van jou of van je collega’s vernomen
hebben, en we noteren zo min mogelijk details.
Als je lid bent geweest van Foodpolicy, Young Foodpolicy of SCRIPPS verwerken we de volgende
persoonsgegevens:
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voor- en achternaam
telefoonnummer
e-mailadres
functie
IP-adres
pasfoto
naam en adres organisatie
dieetwensen
Incidenteel verwerken we ook informatie over je gezondheid, denk aan gegevens over
zwangerschapsverlof. We doen dat alleen als we dit van jou of van je collega’s vernomen
hebben, en we noteren zo min mogelijk details.

Als we je in de toekomst wellicht uit willen nodigen om lid te worden van Foodpolicy, Young Foodpolicy of
SCRIPPS verwerken we de volgende persoonsgegevens:
▪ voor- en achternaam
▪ functie
▪ telefoonnummer
▪ e-mailadres
▪ naam organisatie
▪ Incidenteel verwerken we ook informatie over je gezondheid, denk aan gegevens over
zwangerschapsverlof. We doen dat alleen als we dit van jou of van je collega’s vernomen
hebben, en we noteren zo min mogelijk details.
Als je op onze uitnodiging eenmalig een netwerkbijeenkomst van Foodpolicy, Young Foodpolicy of
SCRIPPS bezoekt, verwerken we de volgende persoonsgegevens:
▪ voor- en achternaam
▪ e-mailadres
▪ telefoonnummer
▪ naam organisatie
▪ dieetwensen
▪ Incidenteel verwerken we ook informatie over je gezondheid, denk aan gegevens over
zwangerschapsverlof. We doen dat alleen als we dit van jou of van je collega’s vernomen
hebben, en we noteren zo min mogelijk details.
Als je als introducé een netwerkbijeenkomst van Foodpolicy, Young Foodpolicy of SCRIPPS bezoekt,
verwerken we de volgende persoonsgegevens:
▪ voor- en achternaam
▪ e-mailadres
▪ naam organisatie
▪ dieetwensen
▪ Incidenteel verwerken we ook informatie over je gezondheid, denk aan gegevens over
zwangerschap. We doen dat alleen als we dit van jou of van je collega’s vernomen hebben, en
we noteren zo min mogelijk details.
Als je het Outbreak-congres/What’s Cookin’-congres hebt bezocht/bezoekt, verwerken we de volgende
persoonsgegevens:
▪ voor- en achternaam
▪ functie
▪ telefoonnummer
▪ e-mailadres
▪ naam en adres organisatie
▪ gegevens voor de facturatie
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Als je dagvoorzitter of spreker was/bent op het Outbreak-congres/What’s Cookin’-congres of op een
netwerkbijeenkomst van Foodpolicy, Young Foodpolicy of SCRIPPS verwerken we de volgende
persoonsgegevens:
▪ voor- en achternaam
▪ e-mailadres
▪ telefoonnummer
▪ functie
▪ naam organisatie
▪ factuurgegevens
▪ dieetwensen
Als je bent geïnterviewd voor publicatie op Foodnet.nl verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
▪ Is de geïnterviewde een lid, oud-lid, potentieel lid, introducé of congresbezoeker: zie aldaar.
Indien relevant bewaren we van deze personen ook gegevens over hun opleiding en
arbeidsverleden.
▪ Behoort de geïnterviewde tot geen van de bovenstaande groepen, dan verwerken we de
volgende persoonsgegevens:
o voor- en achternaam
o e-mailadres
o telefoonnummer
o functie
o naam organisatie
o indien relevant opleiding en arbeidsverleden

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Het doel waarmee wij je persoonsgegevens verwerken, is afhankelijk van wat je relatie met Foodnet.nl is.
Als je lid bent van Foodpolicy, Young Foodpolicy of SCRIPPS verwerken wij persoonsgegevens:
▪ om de bijeenkomsten van deze netwerken te kunnen organiseren.
▪ om onze ledenadministratie up-to-date te houden.
▪ om je een factuur te kunnen sturen voor je lidmaatschap.
De juridische grondslag is ‘uitvoering van de overeenkomst’.
Als je in het verleden lid bent geweest van Foodpolicy, Young Foodpolicy of SCRIPPS
bewaren we je persoonsgegevens voor als je op een later moment weer lid wilt worden en om inzicht te
hebben in de ontwikkeling van onze netwerken.
De juridische grondslag is ‘gerechtvaardigd belang’.
Als we je in de toekomst wellicht uit willen nodigen om lid te worden van Foodpolicy, Young Foodpolicy of
SCRIPPS is de juridische grondslag ‘gerechtvaardigd belang’.
Met onze netwerken hebben wij als doel mensen werkzaam in de levensmiddelensector samen te
brengen en kennis te delen. De aanwas van nieuwe leden is hiervoor essentieel.
Als je op onze uitnodiging eenmalig een netwerkbijeenkomst van Foodpolicy, Young Foodpolicy of
SCRIPPS bezoekt, verwerken we je persoonsgegevens om:
▪ deze netwerkbijeenkomsten te kunnen organiseren.
▪ eventueel op een later moment contact met je op te kunnen nemen over een lidmaatschap.
De juridische grondslagen zijn ‘uitvoering van de overeenkomst’ en ‘gerechtvaardigd belang’. Met onze
netwerken hebben wij als doel mensen werkzaam in de levensmiddelensector samen te brengen en
kennis te delen. De aanwas van nieuwe leden is hiervoor essentieel.

3

Als je als introducé van een lid van Foodpolicy, Young Foodpolicy of SCRIPPS te gast bent bij een
netwerkbijeenkomst, verwerken we je persoonsgegevens om deze netwerkbijeenkomsten te kunnen
organiseren. De juridische grondslag is ‘uitvoering van de overeenkomst’.
Als je het Outbreak-congres/What’s Cookin’-congres hebt bezocht/bezoekt verwerken we
persoonsgegevens om:
▪ de overeenkomst die we met je hebben uit te kunnen voeren.
▪ een factuur te kunnen sturen voor je deelname.
▪ je op een later moment eventueel te kunnen informeren over onze netwerken Foodpolicy,
Young Foodpolicy of SCRIPPS.
De juridische grondslagen zijn ‘uitvoering van de overeenkomst’ en ‘gerechtvaardigd belang’. Met onze
netwerken hebben wij als doel mensen werkzaam in de levensmiddelensector samen te brengen en
kennis te delen. De aanwas van nieuwe leden is hiervoor essentieel.
Als je dagvoorzitter of spreker was/bent op het Outbreak-congres/What’s Cookin’-congres of op een
netwerkbijeenkomst van Foodpolicy, Young Foodpolicy of SCRIPPS verwerken we persoonsgegevens om:
▪ de overeenkomst die we met je hebben, uit te kunnen voeren.
▪ het Outbreak-congres/What’s Cookin’-congres of de netwerkbijeenkomsten van Foodpolicy,
Young Foodpolicy of SCRIPPS te kunnen organiseren.
▪ je factuur te kunnen voldoen.
De juridische grondslag is ‘uitvoering van de overeenkomst’.
Als je bent geïnterviewd voor publicatie op audio-/videoplatform Foodnet.nl verwerken we
persoonsgegevens om:
▪ het lidmaatschap van Young Foodpolicy, Foodpolicy en/of SCRIPPS extra inhoud te geven.
▪ de onderlinge band tussen de leden van het betreffende netwerk te versterken.
▪ in het geval van broadcasting om ook niet-leden verdieping op het thema duurzaamheid in de
foodsector te bieden.
De juridische grondslag is ‘gerechtvaardigd belang’, ‘uitvoering van de overeenkomst’ en ‘toestemming’.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
Foodnet.nl deelt je persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om ons werk goed te
kunnen uitvoeren, delen wij je persoonsgegevens met verschillende partijen:
▪ Als je lid bent van Foodpolicy, Young Foodpolicy of SCRIPPS delen wij je pasfoto, LinkedIn-profiel
en indien aanwezig een video- en/of podcast met andere leden van het netwerk waarvan je lid
bent. Dit gebeurt op het besloten gedeelte van de website van het netwerk. Dit is alleen voor
leden toegankelijk, met een inlogcode.
▪ Om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, delen wij persoonsgegevens met web-,
video- en audiohosters die onze websites, video- en audiokanalen en e-mailaccounts faciliteren.
▪ Om onze bedrijfsadministratie te kunnen voeren, delen wij persoonsgegevens met onze
boekhouder.
▪ Voor de organisatie van het Outbreak-congres/What’s Cookin’-congres delen wij je
persoonsgegevens met medeorganisator Schuttelaar & Partners en met mediapartner het
vakblad FoodPersonality.
▪ In sommige gevallen kunnen wij verplicht zijn persoonsgegevens te delen met
overheidsinstellingen, de politie, justitie of toezichthouders.
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Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren is afhankelijk van je relatie met Foodnet.nl.
▪ Als je lid bent van Foodpolicy, Young Foodpolicy of SCRIPPS bewaren wij je persoonsgegevens
vanzelfsprekend gedurende de periode van je lidmaatschap. Daarna beschouwen we je als oudlid. We bewaren je persoonsgegevens dan nog 10 jaar.
▪ Als we je in de toekomst wellicht uit willen nodigen om lid te worden van Foodpolicy, Young
Foodpolicy of SCRIPPS bewaren wij je persoonsgegevens gedurende 10 jaar. Als je besluit lid te
worden, geldt vanaf dat moment de daarvoor genoemde bewaartermijn.
▪ Als je op onze uitnodiging eenmalig een netwerkbijeenkomst van Foodpolicy, Young Foodpolicy
of SCRIPPS bezoekt, bewaren wij je persoonsgegevens tot 5 jaar na je bezoek. Als je besluit lid te
worden, geldt vanaf dat moment de daarvoor genoemde bewaartermijn.
▪ Als je als introducé een netwerkbijeenkomst van Foodpolicy, Young Foodpolicy of SCRIPPS
bezoekt, bewaren we je persoonsgegevens tot 5 jaar na je bezoek.
▪ Als je het Outbreak-congres/What’s Cookin’-congres hebt bezocht/bezoekt, bewaren we je
persoonsgegevens tot 10 jaar na je bezoek. We doen dit om je in volgende jaren persoonlijk te
kunnen uitnodigen voor het congres of wellicht voor een netwerkbijeenkomst. Als we je daarna
willen uitnodigen om lid te worden of als je zelf besluit lid te worden van een van onze
netwerken, geldt de daarvoor genoemde bewaartermijn.
▪ Als je dagvoorzitter of spreker was/bent op het Outbreak-congres/What’s Cookin’-congres of op
een netwerkbijeenkomst van Foodpolicy, Young Foodpolicy of SCRIPPS bewaren we je
persoonsgegevens tot 10 jaar na het evenement.
▪ Als je bent geïnterviewd (audio/video) voor publicatie op Foodnet.nl bewaren we je gegevens tot
10 jaar nadat het interview is gepubliceerd.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Door middel van zowel organisatorische als technische maatregelen doen wij ons uiterste best
persoonsgegevens veilig te houden.
▪ Wij maken gebruik van de diensten van betrouwbare webhosters voor een optimale beveiliging
van onze websites, e-mail en opgeslagen documenten. Alle websites hebben een SSL-certificaat
(slotje).
▪ Wij nemen zowel digitale als fysieke maatregelen om persoonsgegevens voldoende te
beveiligen.
▪ In het onfortuinlijke geval van een datalek doen wij alles wat binnen onze macht ligt om het lek
zo snel mogelijk te stoppen en beschikken wij over de juiste kennis om de Autoriteit
Persoonsgegevens en eventueel betrokkenen op de hoogte te kunnen brengen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van je computer, tablet of smartphone. Foodnet.nl gebruikt voor het platform en de websites
van Foodpolicy, Young Foodpolicy, SCRIPPS en het Outbreak-congres/What’s Cookin’-congres alleen
cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website naar
behoren werkt. De cookies worden automatisch verwijderd als je de browser afsluit.

Welke rechten heb ik als betrokkene?
- Het recht op inzage
Je hebt het recht op een eerlijke, heldere manier uitgelegd te krijgen hoe wij je
persoonsgegevens verwerken. Daarnaast heb je het recht om ons inzage te vragen in de
persoonsgegevens die wij van je hebben. Wij behandelen je verzoek binnen 30 dagen.
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Het recht op rectificatie
Je hebt het recht je persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen als deze onjuist, verouderd
of incompleet zijn. Wij behandelen je verzoek binnen 30 dagen.
Het recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te vragen het gebruik van je persoonsgegevens te beperken. Dit betekent
dat wij je persoonsgegevens nog wel mogen bewaren, maar niet meer mogen gebruiken zonder
dat je daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Een aantal uitzonderingen kan op dit recht van
toepassing zijn. Wij behandelen je verzoek binnen 30 dagen.
Het recht op het wissen van persoonsgegevens
Je hebt het recht ons te vragen al je persoonsgegevens te verwijderen. Na je verzoek verwijderen
we alle persoonsgegevens die we van je hebben, behalve de persoonsgegevens die we vanuit
een wettelijke verplichting moeten bewaren. Wij behandelen je verzoek binnen 30 dagen.
Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Je hebt het recht alle persoonsgegevens die wij van je hebben in een gestructureerde en
veelgebruikte vorm te ontvangen zodat je die kunt opslaan of kunt delen met andere partijen.
Wij behandelen je verzoek binnen 30 dagen.
Het recht een klacht in te dienen
Je hebt het recht een klacht in te dienen over de manier waarop wij met je persoonsgegevens
omgaan. Als je een klacht hebt, doen wij uiteraard ons uiterste best om dit samen met jou op te
lossen. Wij moedigen je aan om hiervoor contact met ons op te nemen. Je hebt ook het recht
een klacht in te dienen bij de Nederlandse autoriteit op het gebied van dataprotectie, de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan onderhevig zijn aan veranderingen, bijvoorbeeld als nieuwe ontwikkelingen
zich voordoen. Wij raden je daarom aan om haar regelmatig opnieuw door te nemen. De
privacyverklaring is voor het laatst aangepast in januari 2022.
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