
 

 

Privacyverklaring – Royal Canin Vet Diet Home Delivery 

 

Dit is de privacyverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens via het "Royal Canin Vet Diet 

Home Delivery"-platform (hierna de "Website"), gepubliceerd door de dierenarts van wie de 

identiteit en contactgegevens zijn vermeld in de Wettelijke verklaringen  (de "Dierenarts" of “Wij”). 

 

Wij werken elke dag hard om het vertrouwen van onze klanten te winnen en te behouden. Daarom 

willen Wij op een duidelijke en transparante manier uitleggen hoe Wij en onze partner Royal Canin 

de informatie gebruiken die Wij over u ontvangen en verzamelen. 

 

Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld? 

Deze privacyverklaring is bedoeld voor bezoekers van de Website wiens persoonsgegevens worden 

verzameld en/of verwerkt via de Website, d.w.z. "alle informatie over een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke persoon [...]. Een "identificeerbare natuurlijke persoon" is een natuurlijke 

persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, onder meer door verwijzing naar een 

identificatiekenmerk zoals een naam, een identificatienummer, plaatsgegevens of een online 

identificatiekenmerk, of naar een of meer elementen die specifiek zijn voor hun fysieke, fysiologische, 

genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit" (hierna de "Persoonsgegevens"). 

  

Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijken? 

De Dierenarts en Royal Canin zijn samen verantwoordelijk voor de verwerking en het gebruik van de 

via de Website verzamelde Persoonsgegevens. Als u vragen hebt over het gebruik van uw 

Persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken via 

de functionaris voor gegevensbescherming van Royal Canin, van wie u de gegevens hieronder vindt 

E-mail: privacy@effem.com 

 

Welk soort informatie verzamelen en verwerken Wij? 

Wij kunnen de volgende informatie verzamelen en verwerken bij gebruikmaking van de Website: 

• persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u een afspraak maakt bij de Dierenarts of 

wanneer u zich online registreert op de Website, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummers 

en/of adresgegevens; 

• informatie over uw aankopen op de Website, met inbegrip van uw betaal- en 

bezorggegevens. 

 

Wij kunnen informatie verzamelen van andere databanken van Royal Canin en deze combineren met 

Persoonsgegevens die via de Website worden verzameld. 

  

Wij verzamelen ook automatisch bepaalde soorten gegevens, namelijk: 

• uw IP-adres (Internet Protocol) of de identificatiecode van uw apparaat, 

• het besturingssysteem van uw apparaat, het soort browser, de websites die u bezoekt voor 

of na uw bezoek aan onze Website, 

• bekeken pagina's en activiteiten op de Website. 

 

Waarom verzamelen Wij uw Persoonsgegevens en hoe gebruiken Wij deze gegevens? 

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om: 

• het verkoopcontract uit te voeren dat Wij met u zijn aangegaan; 
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• de Website, de kenmerken en functies van de Website, en onze producten, diensten en 

aanbiedingen te verbeteren wanneer dit noodzakelijk is vanwege onze gerechtvaardigde 

belangen hierbij; 

• met uw toestemming met u te communiceren en u informatie te bieden, te antwoorden op 

uw vragen of opmerkingen en u updates en nieuws te verstrekken; 

• aangepaste inhoud en informatie te verstrekken, en u brochures, coupons, stalen, 

aanbiedingen en andere informatie over de producten, activiteiten en bedrijven van Royal 

Canin te sturen. Wij vragen bezoekers een e-mailadres op te geven om aan te geven of zij 

informatie en updates van ons of de Website wensen te ontvangen, en alleen mensen die dat 

willen ontvangen vervolgberichten van ons. Wij kunnen ook vragen of u informatie over 

andere beschikbare producten van Royal Canin wil ontvangen. Bezoekers kunnen zich ook op 

elk moment uitschrijven als zij niet langer e-mails of informatie over ons wensen te 

ontvangen. 

 

We informeren u dat het bestellen van een product op de Website, het sluiten van een 
verkoopcontract en de levering van het product afhankelijk zijn van het verstrekken van uw 
persoonlijke gegevens die in het bestelformulier worden gevraagd. Als deze informatie niet wordt 
verstrekt, kunnen Wij het verkoopcontract niet voltooien. 
 

Hoe delen Wij uw contactgegevens? 

Wij kunnen uw contactgegevens delen met of doorgeven aan: 

• Royal Canin en zijn dochterbedrijven; 

• leveranciers of vertegenwoordigers. Wij kunnen uw contactgegevens bijvoorbeeld delen met 

onze interne contractpartijen om u de diensten of producten te verstrekken die u bestelt. In 

deze context mogen onze contractpartijen uw Persoonsgegevens niet voor andere 

doeleinden gebruiken, tenzij u daarvoor toestemming geeft, en zij zijn verplicht deze 

gegevens vertrouwelijk te behandelen. 

 

Wij kunnen uw Persoonsgegevens, met inbegrip van de inhoud van uw communicatie met ons, ook 

delen of doorgeven: 

• om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het kader van wettelijke procedures 

of verzoeken, inclusief van overheidsinstellingen. 

• wanneer dit noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigde belang om klachten van klanten of 

mogelijke wetsovertredingen te onderzoeken, de integriteit van de Website te beschermen, 

uw verzoeken te behandelen en/of mee te werken aan een gerechtelijk onderzoek. 

• vanwege ons gerechtvaardigde belang om in goed vertrouwen te handelen, overwegende 

dat toegang tot of bekendmaking van de gegevens noodzakelijk is om de veiligheid van onze 

partners, klanten en/of het publiek te beschermen. 

 

Wij wijzen u erop dat de Website links kan bevatten naar websites van derden die er andere 

praktijken inzake gegevensbescherming op kunnen nahouden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites van derden. 

 

Worden persoonsgegevens van kinderen beschermd? 

De Website mag alleen worden bezocht door mensen die ouder zijn dan 16 jaar. 

 

Privacy- en Cookieverklaring 



 

 

Wat zijn cookies en hoe gebruiken Wij die? 

"Cookies" zijn gegevensbestanden die een website naar uw computer stuurt terwijl u verbonden 

bent met de Website. 

 

Deze gegevensbestanden bevatten informatie waarmee de Website belangrijke informatie kan 

onthouden zodat u de Website efficiënter kunt gebruiken. Onze Website gebruikt cookies voor 

verschillende doeleinden. 

 

Wij gebruiken cookies en IP-adressen om informatie te verkrijgen over bezoekers van de Website en 

om bezoekers de best mogelijke ervaring te bieden. 

 

Bezoekers van de Website gebruiken verschillende internetbrowsers en computers. Om uw bezoek 

zo vlot mogelijk te laten verlopen met de technologie die u gebruikt, traceren Wij automatisch het 

soort browser (bijv. Internet Explorer) en besturingssysteem (bijv. Windows, Mac) dat een bezoeker 

gebruikt, net als de domeinnaam van de internetprovider van de bezoeker. Wij volgen ook het totale 

aantal bezoekers op onze Website in geaggregeerde vorm zodat Wij de Website kunnen updaten en 

verbeteren. Deze gegevens vertellen ons of een meerderheid van de bezoekers de voorkeur geeft 

aan bepaalde kenmerken of domeinen, wat ons helpt om onze Website actueel en interessant te 

houden voor de meeste bezoekers. 

 

Hoe gebruiken Wij cookies om uw ervaringen op de Website aan te passen? 

Dankzij cookies kunnen Wij inhoud aanbieden die is afgestemd op de interesses van de bezoekers en 

de bestelling van producten en andere functies van de Website vereenvoudigen. Wij maken met 

name gebruik van cookies om artikelen in uw winkelwagen te onthouden en te verwerken. 

 

De verschillende soorten cookies die Wij gebruiken 

"Strikt noodzakelijke" cookies [KUNNEN NIET WORDEN UITGESCHAKELD]. 

Dankzij deze cookies kunt u rondsurfen op de Website en gebruikmaken van essentiële functies zoals 

beveiligde zones, winkelwagens en online facturering. Ze verzamelen geen informatie over u die kan 

worden gebruikt voor verkoopdoeleinden of om te onthouden welke pagina's u hebt bezocht op het 

internet. 

 

Wij gebruiken "strikt noodzakelijke" cookies om: 

• bepaalde zaken te onthouden zoals gegevens die u invult in bestelformulieren wanneer u 

verschillende pagina's bezoekt tijdens een browsersessie; 

• de door u bestelde goederen en diensten te onthouden wanneer u naar de pagina om af te 

sluiten gaat; 

• u te identificeren als een ingelogde gebruiker van de Website; 

• ervoor te zorgen dat u inlogt op de juiste service van de Website wanneer Wij veranderingen 

aanbrengen in de manier waarop de Website werkt. 

 

Cookies die Wij definiëren als "strikt noodzakelijk" zullen NIET worden gebruikt om: 

• informatie te verzamelen die kan worden gebuikt om bij u reclame te maken voor onze 

producten of diensten en/of die van Royal Canin; 

• uw voorkeuren of logingegevens te onthouden nadat u uw bezoek hebt beëindigd. 

 



 

 

"Prestatiecookies"   

Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop u de Website gebruikt zoals de pagina's 

die u bezoekt en of u fouten tegenkomt. Ze verzamelen geen gegevens die u kunnen identificeren; 

alle gegevens worden anoniem verzameld en zijn alleen bedoeld om de manier waarop de Website 

werkt te verbeteren en om te begrijpen wat onze gebruikers interessant vinden.  

 

Wij gebruiken prestatiecookies om: 

• statistieken op te stellen over hoe de Website wordt gebruikt; 

• de Website te verbeteren door fouten te meten; 

• verschillende ontwerpen van de Website te testen. 

 

Cookies die Wij definiëren als "prestatiecookies" zullen NIET worden gebruikt om: 

• informatie te verzamelen die kan worden gebuikt om op andere websites reclame te maken 

voor onze producten of diensten en/of die van Royal Canin; 

• uw voorkeuren of logingegevens te onthouden nadat u uw bezoek hebt beëindigd; 

• gerichte advertenties voor u aan te bieden op andere websites. 

 

"Functionele" cookies  

Deze cookies worden gebruikt om diensten te verlenen of instellingen te bewaren om uw bezoek te 

verbeteren. 

 

Wij gebruiken "functionele" cookies om: 

• de instellingen die u hebt gebruikt te onthouden, zoals opmaak, tekstgrootte, verwijzingen 

en kleuren; 

• te onthouden of Wij u al hebben gevraagd een vragenlijst in te vullen; 

• te weten of u ingelogd bent op onze Website; 

• informatie te delen met partners om een dienst op de Website te verstrekken.  

 

De verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om de dienst, het product of de functie aan te 

bieden en heeft geen andere doeleinden. Cookies die Wij definiëren als "functionele" cookies zullen 

NIET worden gebruikt om u advertenties op andere websites aan te bieden: 

 

Wat zijn webbakens en hoe gebruiken Wij die? 

Sommige van onze pagina's en e-mails kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die webbakens 

worden genoemd (soms worden ze ook 'single-pixel gifs', 'clear gifs' of 'single-pixel tags' genoemd). 

Op de Website kunnen Wij dankzij deze tags de bezoekers tellen die onze pagina's hebben bekeken. 

In advertenties/nieuwsbrieven gebruiken Wij ze om te tellen hoeveel abonnees die hebben gelezen. 

Met webbakens kunnen Wij statistische informatie ontwikkelen over de activiteiten en kenmerken 

die het interessantst zijn voor onze klanten, zodat Wij hen op maat gemaakte inhoud kunnen 

aanbieden. Ze worden niet gebruikt om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens zonder uw 

toestemming. 
 

Hoe kunt u cookies deactiveren? 

Als u geen cookies op de Website wilt, kunt u uw keuzes aangeven door te klikken op “Cookie 

Settings” links onderaan de Website, behalve voor "strikt noodzakelijke" cookies, die niet kunnen 

worden gedeactiveerd zonder de Website onbruikbaar te maken. 

 



 

 

U kunt ook uw computer zo instellen dat u telkens een waarschuwing ontvangt wanneer er een 

cookie wordt verstuurd, of alle cookies uitschakelen via uw browser (bijv. Internet Explorer of 

Firefox). Ga naar het hulpmenu van uw browsermenu voor meer informatie over het veranderen of 

updaten van cookies. 

 

Waar worden uw Persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt? 

Persoonsgegevens die van u of via derden worden verzameld op de Website of op andere wijze 

worden ontvangen door Royal Canin en/of de Dierenarts kunnen worden opgeslagen en verwerkt 

buiten het land waarin u de Website hebt bezocht, mogelijkerwijs in een land waar de wetgeving 

betreffende gegevensbescherming verschilt van die in uw land. De servers en databanken waarin de 

informatie kan worden opgeslagen kunnen gevestigd zijn in de Verenigde Staten of in een ander land 

waar Wij of onze dienstverleners actief zijn. De Persoonsgegevens die u ons verstrekt kunnen ook 

naar het buitenland worden doorgegeven. Een dergelijke verstrekking vindt echter uitsluitend 

overeenkomstig de voorwaarden van deze privacyverklaring plaats. 

 

Maatregelen voor doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER 

Wanneer uw Persoonsgegevens naar buiten de Europese Unie worden doorgegeven, bijvoorbeeld 

aan onze dochtermaatschappijen, onderaannemers of aan ons gelieerde ondernemingen, vindt dit 

plaats overeenkomstig toepasselijke wet- en regelgeving. Royal Canin en/of de Dierenarts maken 

gebruik van de standaardcontractclausules van de Europese Commissie voor de overdracht van 

Persoonsgegevens vanuit de Europese Unie naar landen buiten de Europese Economische Ruimte en 

van het EU-US Privacy Shield voor de overdracht van Persoonsgegevens tussen de Europese Unie en 

de Verenigde Staten. 

 

Hoe lang bewaren Wij uw Persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw Persoonsgegevens slechts voor zo lang dit noodzakelijk is voor de doeleinden 

waarvoor deze zijn verzameld en in overeenstemming met ons opslagbeleid. 
 

De Persoonsgegevens zullen worden bewaard voor een periode van drie (3) jaar vanaf het einde van 

uw relatie met de Dierenarts of vanaf uw laatste contact met Royal Canin. Bepaalde gegevens 

(facturen, offertes, creditnota's) kunnen worden bewaard gedurende een vanuit commercieel 

oogpunt redelijke termijn voor back-up-, archiverings- of auditdoeleinden. De verplichte 

bewaarperiode voor facturen bijvoorbeeld is zeven (7) jaar in Nederland. 

 

Cookies worden bewaard voor een maximale periode van dertien (13) maanden vanaf hun 

verzameling. 

 

Overdracht 

Indien al onze activa of een deel ervan worden verkocht aan of overgenomen door een andere partij, 

of in geval van een fusie, verleent u ons het recht om uw Persoonsgegevens die Wij hebben 

verzameld over te dragen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook overdragen omdat dit noodzakelijk 

is voor onze gerechtvaardigde belangen in dit kader. In elk geval zullen Wij handelen in 

overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

Hoe beschermen Wij uw Persoonsgegevens? 

Wij hebben administratieve, fysieke en technische voorzorgsmaatregelen genomen om uw 

Persoonsgegevens te beschermen. Geen enkele veiligheidsmaatregel is echter 100% doeltreffend en 



 

 

Wij raden u aan extra maatregelen te nemen om uzelf en uw Persoonsgegevens te beschermen, zoals 

het installeren van antivirusprogramma's die up-to-date zijn, het afsluiten van uw browser na elk 

gebruik, het vertrouwelijk houden van uw logingegevens en wachtwoorden en het regelmatig 

updaten van de software en toepassingen die u hebt gedownload om ervoor te zorgen dat de 

recentste veiligheidsfuncties geactiveerd zijn op uw toestellen. 

 

 

Wijzigingen in deze verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens   

Wij kunnen deze verklaring aanpassen en verzoeken u dan ook deze pagina regelmatig te raadplegen 

en deze verklaring te lezen zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Wij zullen 

belangrijke wijzigingen in deze verklaring betreffende gegevensbescherming aan u kenbaar maken 

door gedurende een redelijke periode een bericht op de homepage te plaatsen, door u hierover per 

e-mail in te lichten of door de datum van de "Laatste wijziging" [(hieronder)] aan te passen. 

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens? 

Alle gebruikers van de Website hebben het recht om inzage in hun Persoonsgegevens te vragen, deze 

gegevens te corrigeren of te laten wissen, de verwerking ervan te beperken of hiertegen bezwaar aan 

te tekenen, en op overdraagbaarheid van hun Persoonsgegevens. Wanneer de verwerking van uw 

Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze toestemming op elk moment 

intrekken. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een verzoek te sturen: 

• per e-mail naar het volgende adres: privacy@effem.com  

of 

• per post naar het volgende adres: 

ROYAL CANIN Nederland B.V. 

t.a.v. Royal Canin Vet Diet Home Delivery 

Poort van Veghel 4930 

5466 SB Veghel 

Nederland 

 

Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. In Nederland is 

dit de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Laatste wijziging: April 2020 

 


