
Privacyverklaring Landgoed Wingberg 

Landgoed Wingberg, Hereford Fokkerij is verwerkingsverantwoordelijke van uw 

persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening Gegevensbescherming.  

Onze gegevens zijn: 

Landgoed Wingberg 
Hereford fokkerij 
Camerig 22 
6294 NB Vijlen 
egon@wingbergerhoeve.nl 
tel: 0031-620749060 
 

Algemeen:  

Landgoed Wingberg respecteert de privacy van alle vleesliefhebbers en draagt er zorg voor 

dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om een nieuwsbrief te versturen, bestellingen zo goed 

mogelijk af te kunnen handelen zodat we u naar tevredenheid van dienst kunnen zijn, om u 

te informeren over uw bestelling en om u te contacteren wanneer dit nodig is. We gebruiken 

uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden zonder uw toestemming. Landgoed 

Wingberg verzamelt en verwerkt enkel de persoonsgegevens die u zelf aan het Landgoed 

hebt verstrekt.  

Belangrijk om te vermelden is dat Landgoed Wingberg uw persoonsgegevens nooit aan 

derden zal verkopen. Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld om uw 

bestelling zo snel goed mogelijk te kunnen afhandelen. Denk hierbij aan een 

pakketbezorgingsdienst. 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn verzamelen en verwerken wij de volgende 

persoonsgegevens: 

-Naam; 
-Straat; 
-Postcode; 
-Woonplaats; 
-E-mailadres; en 
-Telefoonnummer. 
 
Gebruik van naam, adres, woonplaats: 

Landgoed Wingberg gebruikt persoonsgegevens om haar klanten bepaalde diensten te 

leveren. Niet iedere klant heeft de mogelijkheid om het vleespakket persoonlijk af te komen 

halen. Daarom verzenden wij ook vleespakketten. Om de bestelling te verzenden heeft 

Landgoed Wingberg uw naam, e-mailadres en adres nodig om de bestelling af te leveren en 

om u op de hoogte te houden van het verzendproces.  Met uw toestemming gebruiken wij 

persoonsgegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale 

aanbiedingen en acties.  



Wilt u niet langer op de hoogte gehouden worden van onze aanbiedingen en acties? Stuur 

ons dan een e-mail met het verzoek niet meer benaderd te worden. Dit kan via 

egon@wingbergerhoeve.nl 

 

Bewaartermijn 

Landgoed Wingberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 

doel waarvoor ze verkregen zijn. 

Uitgeschreven voor de nieuwsbrief? Dan verwijderen wij uw gegevens binnen 14 dagen uit 

onze administratie.  

Persoonsgegevens met betrekking tot een bestelling bewaren wij gedurende een periode 

van 7 jaar. Dit termijn vloeit voort uit onze wettelijke verplichting. Na deze termijn van 7 jaar 

worden uw persoonsgegevens verwijderd.  

De bovengenoemde termijnen zijn geldig zolang er geen nieuwe wettelijke verplichting 

bestaat om de persoonlijke gegevens langer te bewaren.  

Rechten  

U heeft als klant een aantal rechten onder de nieuwe privacywet. U heeft te allen tijde het 

recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Trekt 

u de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in? Dan verwijdert 

Landgoed Wingberg uw gegevens uit de administratie. 

Verder heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te rectificeren. Wilt u de 

persoonsgegevens inzien? Doe dan een verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens. 

Mochten uw (persoons)gegevens niet helemaal juist, onvolledig of irrelevant zijn, dan kunt u 

schriftelijk een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen. 

Verder heeft u het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, het recht van beperking 

van de verwerking en het recht om bezwaar te maken. Bovendien heeft u het recht om uw 

persoonsgegevens te laten overdragen in een gestructureerde, gangbare en 

machineleesbare vorm. Een voorbeeld hiervan is een pdf-bestand. U kunt een beroep op 

één van deze rechten schriftelijk indienen. 

Binnen vier weken ontvangt u een reactie van Landgoed Wingberg. Onder schriftelijke vorm 

wordt verstaan een e-mail of een brief.  

U kunt deze mail sturen naar egon@wingbergerhoeve.nl of een brief aan het bovenstaande 

adres. 

Cookies:  

Landgoed Wingberg maakt geen gebruik van Cookies en andere vergelijkbare technieken.  

Overige:  

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid 

van uw persoonsgegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn in veilige handen 
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bij Landgoed Wingberg. Wij zullen uw persoonsgegevens te allen tijde zorgvuldig en 

vertrouwelijk verwerken.  

Deze privacyverklaring is laatstens gewijzigd op 28 juli 2018. De privacyverklaring kan 

geregeld wijzigen. De meest up-to-date versie kunt u terugvinden op onze website: 

www.landgoedwingberg.nl 

 

 

http://www.landgoedwingberg.nl./

