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1051 LJ Amsterdam

Privacyverklaring Stichting tot Exploitatie van de Fustcentrale “Amsterdam”
Artikel 1 Inleiding
De Stichting tot Exploitatie van de Fustcentrale “Amsterdam” (SEFA), gevestigd op het Food Center
Amsterdam, Centrale Groothandelsmarkt 4, 1051 KM Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De privacyverklaring kan worden gewijzigd door bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Het is daarom
raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Stichting tot Exploitatie van de Fustcentrale “Amsterdam”
Bezoekadres
Postadres
Food Center Amsterdam
Centrale Groothandelsmarkt 167
Jan van Galenstraat 4, locatie CGM 167
1051 LJ Amsterdam
1051 KM Amsterdam
Website: www.fustcentrale.nl
Email: info@fustcentrale.nl
Telefoon: 020 – 682 33 69

BTW nummer: NL 0014.56.994.B.01
KvK nummer: 41199539

Artikel 2 Gegevens die SEFA verwerkt
SEFA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten, het is noodzakelijk om
bepaalde gegevens af te geven om bij SEFA klant te worden.
Hieronder een overzicht van de gegevens die wij verwerken:
a) Voorletters en achternaam
b) Adresgegevens
(zakelijk en/of privé)
c) Telefoonnummer
(zakelijk en/of privé)
d) E-mailadres
(zakelijk of privé)
e) Bankrekeningnummer
(zakelijk)
f) Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door het afgeven van één of meerdere
inkoopfacturen van groothandelaren gevestigd op het Food Center Amsterdam.

Artikel 3 Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SEFA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
a) Het inschrijven als klant bij SEFA.
b) Het afhandelen van uw betaling.
c) Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienst(verlening) uit te kunnen
voeren.
d) Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.
e) Om goederen en diensten op te halen dan wel af te leveren.
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Artikel 4 Hoelang wij persoonsgegevens bewaren
SEFA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld. Mits op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer bewaard
moeten blijven. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens:
a) 180 dagen na beëindiging samenwerking > administratieve doeleinden

Artikel 5 Delen van persoonsgegevens met derden
SEFA verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel
belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van SEFA.
Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. SEFA verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De
gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden
van onze diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan SEFA de
betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met SEFA met
anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst),
dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Artikel 6 Beveiliging
SEFA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als u
de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met 020-6823369, of info@fustcentrale.nl.

Artikel 7 Rechten
Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij SEFA vastgelegd en bewaard
worden. Dit doe je door een e-mail te sturen, telefonisch contact op te nemen of persoonlijk langs te
komen bij SEFA. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren
door SEFA.
Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij SEFA opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een
andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient SEFA al jouw gegevens over te
dragen aan de andere partij.
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Recht op wissen / stoppen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij SEFA vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van
jouw gegevens. Dit betekent wel dat u niet langer activiteiten kunt uitvoeren in samenwerking met SEFA.
Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit
Persoonsgegevens, als je vindt dat SEFA niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dat kan via
deze link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot één van deze rechten door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen naar info@fustcentrale.nl. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, dit ter bescherming van uw privacy. We reageren
zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Laatste wijziging: 22 mei 2020

IBAN: NL30 RABO 0315 3789 13 | BIC (SWIFT) Rabobank: RABONL2U

|

BTW nummer: NL 00 14 56 99 4B 01 | Handelsregister te Amsterdam: 41 19 95 39

Tel: +31 (0)20 682 33 69 | Web: www.fustcentrale.nl | Mail: info@fustcentrale.nl
Op alle leveringen, diensten, orders en/of overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze worden op uw verzoek kosteloos toegestuurd en zijn tevens te
raadplegen op www.fustcentrale.nl.

