
 
 

Blok Kaashandel BV, gelegen op Hortensiastraat 1, 3442 XD Woerden, Nederlands is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

https://blokkaas.nl 

Hortensiastraat 1 

3442 XD Woerden 

Telefoonnummer: 0348 413 957 

E-mail: info@blokkaas.nl 

KVK nummer:  

BTW nummer: 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Blok Kaashandel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of 

omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Gegevens Gebruik Opslag 

Voor- en achternaam Correspondentie, 

communicatie, bestellingen 

en leveringen 

Beveiligde CRM database ISO 

27001 en ERP systeem met 

beveiligde toegang 

E-mailadres Correspondentie, 

communicatie, bestellingen 

en leveringen 

Beveiligde CRM database ISO 

27001 en ERP systeem met 

beveiligde toegang 

Mobiel telefoonnummer Communicatie, 

bestellingen en leveringen 

Beveiligde CRM database ISO 

27001 en ERP systeem met 

beveiligde toegang 

 

De gegevens die door ons worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: Enerzijds zijn dit gegevens 

die u zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, 

adres, e-mail, etc.) als ook gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of 

aangevraagde dienst. 

Daarnaast maken wij gebruik van verschillende Google Analytics Tools en Hotjar voor statistische 

doeleinden. Deze tools maken gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden 

geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie 

gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (in het geval van Blok Kaashandel zonder 

uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de 

https://blokkaas.nl/
mailto:info@blokkaas.nl


 
website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website. Blok Kaashandel heeft een 

verwerkersovereenkomst met beide partijen afgesloten. 

Het doel van het verwerken van de gegevens 

Het verwerken van uw vraag. Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen. Het bevorderen van 

de gebruiksvriendelijkheid van de site. Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het 

verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins (uitsluitend met uw instemming). 

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Wij bewaren uw 

persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven 

doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Blok Kaashandel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Blok Kaashandel bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 

doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Blok Kaashandel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien 

dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 

van jouw gegevens. Blok Kaashandel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf 

doen via de nieuwsbrief. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw 

persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent 

dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een 

computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik 

maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere 

vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar 

info@blokkaas.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 

identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Blok Kaashandel zal zo snel 

mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Blok Kaashandel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij 

de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Blok Kaashandel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 

zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@blokkaas.nl.  

 

Laatste update 26-04-2019 

mailto:info@blokkaas.nl

