Registratie en gegevensverstrekking en de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Waarom en op grond waarvan verwerkt BO Akkerbouw persoonsgegevens?
Op grond van de Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie aardappelen en overige akkerbouwgewassen, Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie Granen en Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie
Suiker bent u verplicht een aantal persoonsgegevens aan Brancheorganisatie Akkerbouw te verstrekken1. De registratie en gegevensverstrekking is nodig voor de juiste uitvoering van het Gezamenlijk
programma Onderzoek en Innovatie van de erkende brancheorganisaties die onder Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw vallen en voor het opleggen van de verplichte financiële bijdragen voor de uitvoering van het programma.
Bent u lid van één van de verenigingen die onder LTO Nederland vallen (LLTB, LTO Noord, ZLTO) of
van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, dan is deze verplichting onlosmakelijk verbonden met uw
lidmaatschap van deze organisaties. Bent u geen lid van één van deze organisaties, dan vloeit de verplichting voort uit het besluit van de Minister van Economische Zaken tot verbindendverklaring van
deze regelingen2. Voorzover de te verstrekken gegevens persoonsgegevens betreffen, heeft BO Akkerbouw een gerechtvaardigd belang bij deze gegevensverzameling (deze is nodig voor de uitvoering
en financiering van het programma Onderzoek en Innovatie) en is de gegevensverstrekking noodzakelijk voor de vervulling van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (te weten de uitvoering van verbindend verklaarde regelingen).
Welke persoonsgegevens?
Samengevat betreft het de volgende gegevens van ondernemers en ondernemingen die aardappelen
en/of granen en/of suikerbieten telen:
de naam-, adres-, woonplaatsgegevens;
inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel;
welke van bovengenoemde gewassen worden geteeld en
de areaalomvang van deze gewassen.
Met welk doel worden de persoonsgegevens verwerkt?
Voorzover de verstrekte gegevens persoonsgegevens betreffen, zullen deze uitsluitend worden gebruikt voor de juiste uitvoering van het Gezamenlijk programma Onderzoek en Innovatie (bijvoorbeeld
om u te kunnen informeren over de resultaten van het programma) en voor het opleggen van de verplichte financiële bijdragen voor de uitvoering van het programma.
Wat zijn de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens?
Het niet nakomen van de verplichting tot verstrekking van de gevraagde persoonsgegevens leidt tot
het inroepen van een boetebeding uit hoofde van wanprestatie in de zin van artikel 6:91 e.v. BW. Ook
blijft de verplichting tot betaling van de verplichte financiële bijdrage onverminderd bestaan.
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor het opleggen, innen en
verantwoorden van de verplichte financiële bijdragen en de periode die nodig is om de uitvoering van
het onderzoeksprogramma te verantwoorden.
Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens?
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is BO Akkerbouw, Louis Braillelaan
80, 2719 EK Zoetermeer. Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Brancheorganisatie Akkerbouw kunt u terecht bij de Functionaris voor de gegevensbescherming, de heer
J. Wielemaker, T: 079 – 30 30 330, E-mail: info@bo-akkerbouw.nl.
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de regelingen treft u aan onder publicaties op www.bo-akkerbouw.nl , onder “Publicaties”
zie Mededeling van de Minister van Economische Zaken inzake besluitvorming op grond van artikel 5:2 van de
Regeling producenten- en brancheorganisaties (Staatscourant 2016 Nr. 23394 d.d. 3 mei 2016)

Welke rechten heeft u in verband met de verwerking van persoonsgegevens?
De ondernemer heeft het recht om met betrekking tot de persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben te vragen om inzage en, bij onjuistheden of onvolledigheden om rectificatie. Ook kan de
ondernemer vragen om verwijdering van persoonsgegevens en om beperking van de verwerking van
persoonsgegevens. In beide laatste gevallen moet de ondernemer zijn verzoek nader specificeren en
onderbouwen.
Bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens
Indien u vragen heeft over of bezwaren heeft tegen de verwerking van persoonsgegevens stellen wij
het op prijs als u eerst contact opneemt met onze Functionaris voor de gegevensbescherming.
In verband met de verwerking van persoonsgegevens is steeds bezwaar mogelijk bij het bestuur van
BO Akkerbouw, Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer.
Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Het is altijd mogelijk over de verwerking van persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

