Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network
Web: https://nutriman.net - biochar@3ragrocarbon.com

Privacy policy van de NUTRIMAN
website
Verklaring: Tijdens onze werkzaamheden is de EU-algemene verordening gegevensbescherming
2016/679 (28 april 2016) van het Europees Parlement en de Raad "AVG" van toepassing en
opgevolgd. De verwerking van persoonlijke gegevens is rechtmatig, eerlijk en transparant. Bij het
verzamelen van persoonlijke gegevens volgen we het principe van het minimaal vastleggen van
gegevens.

Wie we zijn?
Dit https://www.nutriman.net is de officiële website van het H2020 NUTRIMAN-project.
NUTRIMAN (Thematisch netwerk van nutriëntenbeheer en nutriëntenherstel) is een Horizon 2020project van de Europese Unie. Het project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr.
818470. Het NUTRIMAN-consortium bestaat uit 14 partners en 4 geassocieerde partners uit 8
landen. De coördinator is 3R-BioPhosphate Ltd. Voor meer informatie over het project >>

Welke persoonlijke informatie verzamelen we van de
mensen die onze website bezoeken?
Onze website verzamelt statistische en andere analytische informatie van alle bezoekers. Uw
webbrowser laat ons automatisch weten:
-

De website waar u vandaan kwam toen u ons bezocht
Het IP adres
Datum en tijdstip van websitebezoek
Gebruikersagent
HTTP-code
Bytes geserveerd
Informatie over welke browser en welk besturingssysteem u gebruikt

We gebruiken deze informatie om een stabiele verbinding en een efficiënt gebruik van onze website
te garanderen en ook om de systeembeveiliging en stabiliteit te evalueren. Alle persoonlijke of
zakelijke informatie (d.w.z. e-mailadres of naam) die u vrijwillig verstrekt in het kader van een
abonnement op een nieuwsbrief, wordt alleen verwerkt voor het verzenden van NUTRIMANnieuwsbrieven.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij bij het
invullen van het online contactformulier?
NUTRIMAN "contactformulier" (https://nutriman.net/contact ) verzamelt de volgende persoonlijke
informatie:
•

uw naam (voor- en familienaam)

•

de naam van uw organisatie en URL adres

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 818470

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network
Web: https://nutriman.net - biochar@3ragrocarbon.com

•
•

uw e-mailadres
uw IP-adres

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij bij het
invullen van het online enquêteformulier?
NUTRIMAN gebruikt het online enquêteformulier voor een landbouwer-raadpleging voor het
bepalen van stimulansen en knelpunten bij het gebruik van gerecupereerde producten en
herwinningstechnologieën. Wanneer u het online enquêteformulier invult, zal uw IP-adres worden
geïdentificeerd, maar niet openbaar zijn en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Wanneer verzamelen we informatie?
We verzamelen informatie over u wanneer u zich inschrijft op een NUTRIMAN-nieuwsbrief, wanneer
u de NUTRIMAN-website gebruikt, wanneer u het online contactformulier of het enquêteformulier
invult.
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Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (Google).
Dit wordt gebruikt om webinhoud en interactiviteit met webbezoekers te verbeteren.
Meer informatie over het privacybeleid van Google:
http://www.google.com/intl/eng/policies/privacy/partners/
Google Analytics maakt gebruik van tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen
("cookies") om de analyse van de website-activiteit van een gebruiker mogelijk te maken.
Informatie die door cookies is gemaakt en verzameld met betrekking tot het gebruik van deze
website door gebruikers, wordt over het algemeen verzonden naar en opgeslagen op servers in de
VS. Houd er rekening mee dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, waardoor de
laatste tekens van de IP-adressen van gebruikers worden verwijderd. Deze verkorting van de IPadressen van gebruikers vindt plaats binnen de Europese Unie of in een verdragsluitende lidstaat
van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke
omstandigheden kan het volledige IP-adres worden overgedragen aan en geanonimiseerd in de VS.
Google gebruikt de informatie die op deze website is verzameld namens de exploitant van de
website om de activiteit van gebruikers van de website te analyseren, om rapporten over de
website-activiteit van gebruikers te genereren, om anonieme gebruikersprofielen en
webstatistieken te creëren en om verdere diensten geassocieerd met de website en internetgebruik
aan te bieden namens de websites operator. Het IP-adres dat wordt verzonden door de browser
van een gebruiker, wordt niet gecombineerd met andere gegevens die door Google worden
bewaard.
Gebruikers kunnen het gebruik van cookies voorkomen door hun browserinstellingen
dienovereenkomstig aan te passen. Houd er echter rekening mee dat sommige functies van deze
website in dit geval mogelijk niet volledig beschikbaar zijn. Gebruikers kunnen ook voorkomen dat
gegevens worden verzameld (inclusief hun IP-adres) die door de cookie zijn gegenereerd en
betrekking hebben op het gebruik van deze website die door Google worden verzonden en
verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar via de
volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Houd er rekening mee dat het gebruik van de browserplug-in beperkt is tot elke browser en tot
elke computer. Als u de plug-in na de installatie deactiveert of verwijdert, wordt de deactivering
van Google Analytics uitgeschakeld.
U kunt ook het verzamelen van informatie door Google Analytics voorkomen door op de volgende
link te klikken. In dit geval wordt een opt-out-cookie op uw computer geplaatst die de toekomstige
verzameling van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google
op de manier en voor de doeleinden die hierboven zijn uiteengezet.

Nieuwsbrieven
De NUTRIMAN-website biedt u de mogelijkheid om u aan te melden voor de NUTRIMAN-nieuwsbrief
als u op de hoogte wilt blijven van het project en de resultaten.
De NUTRIMAN Nieuwsbrief service wordt geleverd door Mailchimp. Meer informatie over het
privacybeleid van Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/
Als u vrijwillig toestemming geeft om de NUTRIMAN-nieuwsbrief te ontvangen, wordt u gevraagd
uw naam, e-mailadres en naam van uw organisatie op te geven. We gebruiken dubbele opt-in om
te voldoen aan de vereisten van de AVG. In deze context wordt u gevraagd per e-mail te
bevestigen dat u deze service wilt gebruiken voordat we u updates gaan sturen.
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De informatie die u verstrekt, wordt alleen gebruikt om u de NUTRIMAN-projectnieuwsbrief te
sturen. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang u nieuwsbrieven wilt ontvangen.
U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Klik eenvoudig op ‘Uitschrijven’
op nieuwsbrieven die u van het NUTRIMAN-consortium ontvangt. U kunt op elk gewenst moment
toegang tot of verwijdering van uw gegevens aanvragen. We zullen al uw informatie veilig bewaren
zolang u de NUTRIMAN-nieuwsbrief wilt ontvangen.

Doel en duur van gegevensverwerking
Wij zullen uw gegevens verwerken in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen van het
NUTRIMAN-consortium en zolang u ons daartoe opdracht geeft, indien van toepassing. Verzamelde
persoonlijke gegevens worden beheerd en bewaard in overeenstemming met het AVG-beleid.
Als u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, kunt u ons
e-mailen op biochar@3ragrocarbon.com en wij zullen u onmiddellijk uit alle correspondentie
verwijderen.

Online contactformulier
Het NUTRIMAN "contactformulier" is een online formulier op de NUTRIMAN-website
(https://nutriman.net/contact ) waar u contact kunt opnemen met het NUTRIMAN-consortium, uw
vragen kunt stellen of uw informatie kunt delen. Door het invullen van het online contactformulier
wordt u gevraagd uw naam, e-mailadres, naam van uw organisatie en URL-adres van uw
organisatie op te geven. Bovendien zal uw IP-adres ook worden geïdentificeerd.
Uw persoonlijke gegevens die via het online contactformulier worden verzameld, worden alleen
verwerkt met als doel u te contacteren en uw vraag te beantwoorden. De meest interessante
interacties zullen anoniem worden gepubliceerd op de NUTRIMAN web FAQ-rubriek
(https://nutriman.net/FAQS ).
Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang de wettelijke verplichtingen van het NUTRIMANconsortium van kracht zijn. We zullen al uw informatie veilig en beveiligd bewaren. U hebt het
recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt eveneens te allen tijde verzoeken om
toegang tot of verwijdering van uw informatie door een e-mail te sturen naar
3rbiochar@3ragrocarbon.com.

Cookies
Om uw bezoek aan onze website zo comfortabel en aangenaam mogelijk te maken, maakt de
NUTRIMAN-website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door een
bepaalde webserver naar een webbrowser worden verzonden, waardoor de server informatie uit de
browser kan verzamelen en uw apparaat niet kan beschadigen. Cookies stellen de server van uw
apparaat in staat sneller en op een efficiëntere manier toegang te krijgen tot informatie op onze
website. Sommige van deze cookies zijn strikt ontworpen om deze website voor u beschikbaar te
stellen en worden rechtstreeks op uw pc geïnstalleerd zonder uw toestemming. Andere cookies
worden alleen opgeslagen nadat u uw toestemming hebt gegeven.
We gebruiken ook cookies om statistische informatie over het gebruik van onze website te
registreren. Cookies stellen ons in staat om u te herkennen telkens wanneer u onze site bezoekt.
Dit stelt ons in staat om u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden door u advertenties of
aanbiedingen te tonen waarvan we denken dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn op basis van uw
vorige activiteit.
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Alle opgeslagen gegevens worden gepseudonimiseerd (d.w.z. u kunt er niet direct uit worden
geïdentificeerd). NUTRIMAN maakt gebruik van cookies en website-tags om zijn belangen van het
bieden van de beste en meest effectieve digitale ervaring voor onze klanten te bevorderen.
Hoewel de meeste cookies die we gebruiken standaard worden geïmplementeerd, kunt u uw
browser instellen om geen cookies op te slaan en alle bestaande cookies te verwijderen door uw
browserinstellingen aan te passen. Als u een van de onderstaande browsers gebruikt, kunt u op de
onderstaande links klikken om te weten te komen hoe u het gebruik van cookies kunt deactiveren:
•
•
•
•
•

Google Chrome-browser
Microsoft Internet Explorer-browser
Mozilla Firefox-browser
Apple Safari-browser
Opera-webbrowser

Als u een andere internetbrowser gebruikt, raadpleegt u de instructies in uw helpfunctie voor het
uitschakelen en verwijderen van cookies.
Let op: het blokkeren van cookies kan voorkomen dat sommige pagina's correct worden
weergegeven.

Links naar andere websites
De NUTRIMAN-website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van
toepassing op de NUTRIMAN-website, www.nutriman.net, de officiële website van het H2020
NUTRIMAN-project. Als u andere websites bezoekt met behulp van de aangeboden links, kunnen de
exploitanten van deze sites informatie van u verzamelen die door hen zal worden gebruikt in
overeenstemming met hun eigen privacybeleid. Het NUTRIMAN consortium is niet aansprakelijk
voor het verzamelen en verwerken van informatie op deze andere websites.

Uw rechten
U kunt contact opnemen met de coördinator van het NUTRIMAN-consortium (zie onder ‘Contact’)
om een van de rechten uit te oefenen die u wordt verleend onder de toepasselijke wetgeving
inzake gegevensbescherming (EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (28 april
2016) van het Europees Parlement en van de Raad in het kort AVG), waaronder (1) het recht op
toegang tot uw gegevens, (2) om ze te corrigeren, (3) om ze te wissen, (4) om de verwerking van
uw gegevens te beperken, (5) het recht op dataportabiliteit en (6) het recht om bezwaar te maken
tegen verwerking.

1. Recht op toegang (volgens artikel 15 van de AVG)
U kunt ons vragen of we al dan niet uw persoonlijke gegevens verwerken en, als dat zo is, toegang
tot die gegevens krijgen in de vorm van een kopie. Bij het inwilligen van een toegangsverzoek
zullen wij u ook aanvullende informatie verstrekken, zoals de doeleinden van de verwerking, de
betrokken categorieën persoonlijke gegevens, evenals alle andere informatie die nodig is om de
essentie van dit recht uit te oefenen.
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2. Recht op rectificatie (volgens artikel 16 van de AVG)
U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren in geval van onnauwkeurigheid of
onvolledigheid. Op verzoek zullen we onjuiste persoonlijke gegevens over u corrigeren en, rekening
houdend met de doeleinden van de verwerking, onvolledige persoonlijke gegevens invullen,
waaronder het verstrekken van een aanvullende verklaring.

3. Recht op verwijdering (volgens artikel 17 van de AVG)
U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen, wat betekent dat wij uw
gegevens door ons en, waar mogelijk, elke andere controller verwijderen aan wie uw gegevens
eerder door ons openbaar zijn gemaakt. Het wissen van uw persoonlijke gegevens vindt alleen
plaats in bepaalde gevallen, voorgeschreven door de wet en vermeld in artikel 17 van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit omvat situaties waarin uw persoonlijke gegevens
niet langer nodig zijn met betrekking tot de oorspronkelijke doeleinden waarvoor ze werden
verwerkt, evenals situaties waarin ze onwettig werden verwerkt. Vanwege de manier waarop we
bepaalde services onderhouden, kan het enige tijd duren voordat back-upkopieën worden gewist.

4. Recht op beperking van de verwerking (volgens artikel 18 van de AVG)
U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen,
wat betekent dat we de verwerking van uw gegevens voor een bepaalde periode opschorten.
Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot dit recht omvatten situaties waarin de juistheid
van uw persoonlijke gegevens werd betwist, maar er is enige tijd nodig voor ons om hun (on)
nauwkeurigheid te verifiëren. Dit recht belet ons niet uw persoonlijke gegevens te blijven opslaan.
Wij zullen u informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

5. Recht op dataportabiliteit (volgens artikel 19 van de AVG)
Uw recht op gegevensportabiliteit houdt in dat u ons kunt vragen om u uw persoonlijke gegevens
te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om
dergelijke gegevens rechtstreeks naar een andere controller te laten verzenden, waar technisch
haalbaar. Op verzoek en indien dit technisch mogelijk is, zullen wij uw persoonlijke gegevens
rechtstreeks aan de andere controller doorgeven.

6. Recht van bezwaar (volgens artikel 20 van de AVG)
U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens,
wat betekent dat u ons kunt vragen om uw persoonlijke gegevens niet langer te verwerken. Dit is
alleen van toepassing als de grond voor 'legitieme belangen' (inclusief profilering) de wettelijke
basis voor verwerking vormt (zie 'Wettelijke basis' hierboven).
U kunt op elk moment en gratis bezwaar maken tegen direct marketingdoeleinden in het geval dat
uw persoonlijke gegevens voor dergelijke doeleinden worden verwerkt, inclusief profilering voor
zover deze verband houden met dergelijke direct marketing. In het geval dat u dit recht uitoefent,
zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken.
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7. Intrekken van uw toestemming
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de specifieke instructies te volgen met
betrekking tot de verwerking waarvoor u uw toestemming hebt gegeven.
U kunt bijvoorbeeld uw toestemming intrekken door op de afmeldlink in de e-mail te klikken en uw
communicatievoorkeuren in uw account aan te passen (indien beschikbaar).
U kunt ook contact opnemen met de coördinator van het NUTRIMAN-project.
U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt eveneens te allen tijde
verzoeken om toegang tot of verwijdering van uw informatie door een e-mail te sturen naar
3rbiochar@3ragrocarbon.com.
8. Trek uw toestemming voor cookies in
Raadpleeg het cookiebeleid op onze website voor meer informatie over hoe u uw toestemming voor
cookies en soortgelijke technologieën die wij gebruiken wanneer u onze websites bezoekt, kunt
intrekken.

Wanneer u uw rechten wilt uitoefenen, hoeft u alleen maar uw verzoek naar de coördinator van het
NUTRIMAN-project te sturen:
3R-BioPhosphate Ltd.
Ter attentie van: Edward Someus
H-2472 Kajaszo, Biofarm Agri Research Station, Hongarije
biochar@3ragrocarbon.com

Datum van voorbereiding:
15 november 2018.

Laatste wijziging:
06 mei 2020

Contact:
Als er vragen zijn over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met de NUTRIMAN-coördinator
in de Engelse of Zweedse taal:
Edward Someus (senior engineer bij biochar S&T)
3R-BioPhosphate Ltd.
H-2472 Kajaszo, Biofarm Agri Research Station https://goo.gl/maps/wHxmZ7J1ChJ2
Skype: edwardsomeus, Tel: + 36-20-8054727, + 36-20-2017557
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