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1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van mijn
persoonsgegevens?
NatuurNetwerk B.V. (hierna NatuurNetwerk) beheert de website Wildregistratie.
Daarbij verwerkt NatuurNetwerk als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn gegevens die u direct of indirect identificeren. 'Direct' betekent
bijvoorbeeld een naam. 'Indirect' betekent dat u zonder uw naam maar door of in combinatie met
andere informatie, toch kunt worden geïdentificeerd. Denk bij ‘indirect’ aan bijvoorbeeld een
kenteken van een auto of het IP adres van een computer.
Onder verwerken valt alles wat kan worden gedaan met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld
verzamelen, vernietigen, opslaan of inzien.
In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe en waarom NatuurNetwerk als
verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.
NatuurNetwerk is gevestigd Hofsemolenweg 8, 8171 PM, Vaassen, Nederland en bereikbaar via
+31 (0)578 560 141 of info@faunaregistratie.nl.
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt NatuurNetwerk zich aan toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en de
Telecommunicatiewet (Tw).
2. Van welke (categorieën) personen verwerkt NatuurNetwerk persoonsgegevens in
het WRS?
In WRS worden persoonsgegevens verwerkt van natuurlijke personen die zich registreren via het
webportaal van het Fauna Registratie Systeem of in geval van wildverwerkers via het webportaal
Wild Registratie Systeem (WRS). Dat kunnen bijvoorbeeld jachthouders, schutters,
gekwalificeerde personen of medewerkers van de wildverwerking zijn.
3. Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt in WRS?
In WRS worden de volgende (categorieën) van persoonsgegevens verwerkt:
WRS GEBRUIKER: Naam, tussenvoegsels, voorletters, roepnaam, bedrijfsgegevens, GP
PERSOON: naam, telefoon, mobiel, e-mail, BETROKKEN UITVOERDERS: naam, adres,
plaats, telefoon, mobiel, e-mail, daarnaast legt NatuurNetwerk BV voor intern gebruik ook
verkeersgegevens zoals logging vast.

4. Voor welk doel worden gegevens in WRS verwerkt?
WRS heeft tot doel: Het bijhouden van gebruiker accounts om toegang te kunnen verlenen tot
WRS. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (het vastleggen van gegevens betreffende dode
en levende dieren en de maatregelen die op grond van de Wet natuurbescherming of andere
wetten zijn of moeten worden genomen, waaronder mede begrepen het maken van statistische
overzichten). Het mogelijk maken van betalingen. Het faciliteren van de traceerbaarheid van
voedsel. Het mogelijk maken van controle op wildmerken ter voorkoming van stroperij. Het
registreren en bijhouden van voorkeur instellingen voor het gebruik van WRS. Het monitoren
van de werkbaarheid van WRS voor verdere productontwikkeling. Het verrichten van support.
5. Wat is de wettelijke grondslag voor verwerking van persoonsgegevens in WRS?
De verwerking van persoonsgegevens in WRS is noodzakelijk voor de uitvoering van de
gebruikersovereenkomst die NatuurNetwerk sluit met alle gebruikers. De verwerking van
persoonsgegevens in WRS is overigens noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde
belangen van NatuurNetwerk en derden waaraan de gegevens worden verstrekt, zoals jacht(akte)houders, medewerkers wildverwerkers en keuringsartsen van de NVWA. Aan de hand van
deze belangen spannen zij zich in om uitvoering te geven aan de Wet natuurbescherming EG
verordeningen en aanverwante wetgeving.
6. Wie zijn (categorieën) van ontvangers van persoonsgegevens in WRS?
De administratie, helpdesk en ontwikkelaars van NatuurNetwerk BV, Gekwalificeerd Persoon
verklaring van jagers aan Vleesverwerkers (WRS), Keuringsartsen NVWA.
7. Hoe lang worden de persoonsgegevens in WRS bewaard?
De WRS bedrijfsgegevens worden conform het wettelijk kader bewaard.
Ten aanzien van de informatie die afkomstig is uit FRS:
Het LOF (Landelijk Overleg Faunagegevens: collectief overlegorgaan van de licentiehouders)
adviseert, uitgaande van de doelstelling hoe lang de gegevens als persoonsgegevens bewaard
blijven. Op grond van het faunabeheerplan is de bewaartermijn vastgesteld op minimaal vijf jaar
na de laatste mutatie.
Omdat WRS gebruikers ingevoerde gegevens ook gebruiken voor persoonlijke doeleinden, is het
aan individuele gebruikers om zelf kenbaar te maken vanaf welk moment gegevens dienen te
worden geanonimiseerd.
De gegevens worden alleen geanonimiseerd wanneer een gebruiker daarom vraagt. In dat geval
heeft de gebruiker geen toegang meer tot WRS en kan niet meer over de gegevens beschikken.
Een verzoek tot anonimiseren moet gericht worden aan info@faunaregistratie.nl. De aanvrager
ontvangt naar aanleiding van het verzoek een bevestiging. Na het verzoek zullen de gegevens na
vijf jaren zodanig worden bewerkt dat deze niet meer zijn te herleiden tot een individuele
natuurlijke persoon.
8. Maakt NatuurNetwerk op haar websites gebruik van Cookies?
Onze websites maken alleen gebruik van sessie cookies, dat wil zeggen van functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw

computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen.
Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.
Voor het gebruik van sessie cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om
toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander,
tijdelijk nummer. De sessie cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd
Hieronder vindt u informatie over de cookie die wij gebruiken voor dit doel.
Naam cookie
ASP.NET_SessionId
ASP.NET_ADouth

Geplaatst door
Waarvoor
ASP.net (Microsoft) Om gebruikers van
elkaar te kunnen
onderscheiden

Hoe lang
Browsing sessie

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kun u uw
browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden
geplaatst. U kunt de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de
cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop
dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Hoe u
uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van
uw browser.
Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet kunnen garanderen dat onze website
helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of zelfs dat u
de website helemaal niet meer kunt zien.
9. Verstrekt NatuurNetwerk mijn persoonsgegevens aan partijen buiten de EER?
NatuurNetwerk zal zelf geen persoonsgegevens verwerken buiten de Europese Economische
Ruimte (EER) en zal ook geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen buiten de EER.
10. Welke rechten heb ik en hoe kan ik deze uitoefenen?
U kunt bij NatuurNetwerk inzage en kopie vragen van de persoonsgegevens van u die door ons
worden verwerkt. Ook kunt u vragen om rectificatie en anonimiseren van uw persoonsgegevens
of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking.
Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europeseprivacywetgeving/rechten-van-betrokkenen. De wet bepaalt of u een bepaald recht in een
gegeven situatie kunt uitoefenen.
Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met NatuurNetwerk via
info@wildregistratie.nl. NatuurNetwerk zal u verzoeken om een kopie te verstrekken van uw IDbewijs. NatuurNetwerk vraagt hierom, om te voorkomen dat personen rechten kunnen
uitoefenen, bijvoorbeeld inzage kunnen vragen in de persoonsgegevens van iemand anders.
NatuurNetwerk zal een kopie van uw ID-bewijs alleen gebruiken om vast te stellen dat een
verzoek om uitoefening van uw rechten van uzelf afkomstig is en deze kopie daarna vernietigen.

11. Hoe beveiligt NatuurNetwerk Nederland mijn persoonsgegevens?
NatuurNetwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. De website
wildregistratie.nl maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
12. Hoe maken we wijzigingen in deze Privacyverklaring bekend?
NatuurNetwerk kan wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Als de wijzigingen voor u
van wezenlijk belang zijn, informeren we u daarover persoonlijk en door een melding op onze
websites Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie van de Privacyverklaring (met
datum).
13. Heeft u vragen of klachten?
Heeft u vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een e-mail
sturen aan info@faunaregistratie.nl. Als u vindt dat uw rechten zijn geschonden, kunt u een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl , Postbus
93374, 2509 AJ Den Haag, tel: 088 - 1805 250).

