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Inleiding 

Op 25 mei 2018 gaat de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) in. Kern van de AVG is dat er goed wordt omgegaan met de gegevens van 

natuurlijke personen. Stichting Fair Produce heeft een analyse gemaakt op basis 

van de uitgangspunten van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) en de bevindingen uitgewerkt in dit privacy-statement.  

Welke data worden bewaard door Stichting Fair Produce? 

- Aanmeldingsformulier van de aangemelde onderneming met daarop 

bedrijfsgegevens (KvK) en contactgegevens (P, B). 

- Auditrapporten van de geauditeerde onderneming met daarin 

bedrijfsgegevens, concernrelaties, kilo’s, uren, grondstoffen et cetera (B). 

- Informatie over auditoren van de Inspectie Instellingen (P). 

- Contactgegevens en kopie ID bewijs van de bestuursleden van Stichting 

Fair Produce (P). 

Waarvoor en waarom worden deze persoonsgegevens 

gevraagd/bewaard en hoe lang?  

- De persoonsgegevens op het aanmeldingsformulier worden gevraagd om 

te weten wie de bestuurder is van de aangemelde onderneming, wie de 

contactpersoon is en wat de contactgegevens van deze persoon zijn. Deze 

gegevens worden bewaard voor onbepaalde tijd. Deze gegevens zullen 6 

maanden na opzegging door de onderneming bij het secretariaat van Fair 

Produce verwijderd worden.  

- Stichting Fair Produce heeft geen contactgegevens nodig van auditoren.. 

Wel is het voor Fair Produce van belang om te weten wat de ervaring en 

competenties van de auditoren zijn. De  CV’s van auditoren zullen na 



beoordeling geanonimiseerd bewaard worden, zolang de Stichting Fair 

Produce samenwerkt met de Inspectie Instelling waarvoor de auditor 

werkzaam is .  

- De contactgegevens en kopie ID bewijs van bestuursleden van Stichting 

Fair Produce zijn nodig voor het communiceren met de bestuursleden én 

voor inschrijving KvK/aanvragen subsidies et cetera. De contactgegevens 

zullen 6 maanden na het uittreden van de bestuurder uit het bestuur van 

Stichting Fair Produce verwijderd worden. De kopie van het ID bewijs zal 

direct, nadat de activiteit is afgerond waar de kopie van het ID bewijs voor 

nodig was, verwijderd worden.  

Bescherming gegevens 

- De gegevens zijn digitaal in een beveiligde cloud-omgeving opgeslagen en 

toegankelijk via een sterk wachtwoord en tweetrapsverificatie.  

Nadere besluiten 

- Door Stichting Fair Produce worden geen loonstroken, 

arbeidsovereenkomsten et cetera bewaard van medewerkers van 

bedrijven bij een inspectie heeft plaats gevonden, behalve bij een 

geschil/bezwaar/beroep. Stichting Fair Produce vraagt dan de gegevens op 

bij de Inspectie Instelling om te kunnen beoordelen of de conclusie van de 

Inspectie Instelling juist is. Deze gegevens (en niet bijvoorbeeld de 

uitspraak zelf) zullen 12 maanden na de uitspraak van de 

beroepscommissie worden verwijderd, tenzij er een gerechtelijke 

procedure loopt of gaat lopen. In dat laatste geval zullen de stukken  

(onderliggende documenten)  (en niet de uitspraken zelf) 12 maanden na 

de uitspraak worden verwijderd.  

- Door de projectleider van Stichting Fair Produce worden bij de Inspectie 

Instelling ter plaatse steekproeven genomen om te kijken of de Inspectie 



Instelling op de juiste wijze tot conclusies komt. De projectleider van 

Stichting Fair Produce zal de aan hem overlegde gegevens achterlaten bij 

de Inspectie Instelling, maar zal wel aantekeningen maken waarbij deze 

niet te herleiden zullen zijn tot een specifieke persoon. 

- Met de Inspectie Instellingen is overeengekomen dat zij de gegevens 

conform de regels van de AVG behandelen.  

- Bij alle e-mail communicatie van Fair Produce aan de deelnemers zullen de 

e-mail adressen in BCC gezet worden.  

 


