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Privacyverklaring 

Agracom B.V., gevestigd aan de Houtensewetering 27, 3991 LJ Houten, Nederland, is verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens 
Agracom B.V.,  
t.a.v. T. Mandersloot, Functionaris Gegevensbescherming 
Houtensewetering 27 
3991LJ Houten 
Nederland 
Theo@agracom.eu 
www.agracom.eu 
 
verwerking persoonsgegevens 
Agracom B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

- Voor het opstellen en uitsturen van contracten  
- Voor het opstellen en uitsturen van facturen 
- Voor het verzenden van de dagelijkse prijslijsten, het WASDE/USDA rapport en nieuwsbrieven 
- Om u te contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren 
- Om goederen/diensten bij u af te leveren.  

Geautomatiseerde besluitvorming 
Agracom B.V neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
gevolgen kunnen hebben voor personen. Hiermee doelen we op besluiten die worden genomen door 
computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.  

Computersystemen die gebruikt worden 
Agracom B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:  

- Zelf ontworpen appplicatie voor het aanmaken van contracten en facturen.  
- Microsoft outlook/gmail en Microsoft Office voor het verzenden van mailings, voor het maken 

van de prijslijsten/rapportages/nieuwsbrieven en in zijn algemeenheid voor communicatie en 
database voor contactgegevens. 

- Acrobat voor het aanmaken van contracten en facturen.  
- Google chrome/internet explorer voor het verzamelen van contactgegevens 
- Telefooncentrale voor het contacteren van contactpersonen. 

De applicatie is toegankelijk voor de ontwerper van de applicatie voor het verder ontwikkelen van de 
applicatie. Er is een privacy contract afgesloten met de ontwikkelaar van de applicatie voor het 
beschermen van uw gegevens. De applicatie is verder enkel toegankelijk voor personeelsleden van 
Agracom B.V. en is beveiligd met unieke paswoorden.  

De overige programma’s/systemen bevatten zeer beperkte persoonsgegevens, zoals naam en zakelijk 
telefoonnummer/emailadres. Ons computersysteem is goed beveiligd en de beveiliging is up to date.  

Bescherming persoonsgegevens 
Agracom B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
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misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming (zie contactgegevens op 
pagina 1 van deze privacy verklaring). 

Bewaartermijn persoonsgegevens 
Agracom B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor om de doelen 
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens zolang de 
persoon werkzaam is voor het bedrijf waarvoor de gegevens zijn verzameld. De naam van de persoon 
en het mobiele telefoonnummer bewaren wij zolang als de persoon werkzaam is binnen de sector, 
tenzij hiertegen bezwaar wordt gemaakt.  

Delen van persoonsgegevens met derden 
Agracom B.V. deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 
overeenkomsten om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt 
Agracom B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden, maar enkel met uw nadrukkelijke 
toestemming. Dit doen wij met het oog op de service die wij verlenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
o.a. transportondernemingen.  

Cookies 
Agracom B.V. en onze website gebruikt/verzameld geen cookies en gebruikt ook geen vergelijkbare 
technieken.  

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen.  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Indien u uw gegevens wilt 
inzien/corrigeren/verwijderen dan wel indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw 
gegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (zie voor 
contactgegevens pagina 1 van deze privacy verklaring). Verder dient u uw verzoek te specificeren, 
zodat duidelijk is of het om een inzage/correctie/verwijdering dan wel een bezwaar gaat. Agracom B.V. 
zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Agracom B.V. wijst 
u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, 
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.  
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