
Privacybeleid Slagerspassie 

 

Slagerspassie is de digitale inspiratieomgeving voor de hele slagersbranche. 

Alleen na het aanmaken van een persoonlijk profiel op Slagerspassie heb je 

toegang tot de inhoud van Slagerspassie.nl. Slagerspassie gaat serieus en 

zorgvuldig om met jouw gegevens en privacy. Om jouw privacy te waarborgen, 

handelt Slagerspassie altijd in overeenstemming met de Wet bescherming 

persoonsgegevens.  

 

In dit document wordt het Privacybeleid van Slagerspassie uiteen gezet. De 

bepalingen zijn zowel van toepassing op profielhouders als op niet-

profielhouders. Slagerspassie raadt je dan ook aan dit privacybeleid aandachtig 

door te nemen. 

 

1. Wie is Slagerspassie? 

Slagerspassie is een initiatief van Stichting VOS, het Vormings- en 

Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf. Het doel van dit fonds is het uitvoeren 

dan wel financieren van activiteiten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, 

arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, opleidingen etc. Het bestuur van deze 

stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van FNV, CNV en KNS.. De 

ontwikkeling van Slagerspassie.nl  is financieel mogelijk gemaakt door Stichting 

VOS.  

 

Welke informatie verzamelt en verwerkt Slagerspassie?  

 

Slagerspassie profiel 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die Slagerspassie 

aanbiedt, moet je een persoonlijk Slagerspassie profiel aanmaken. Wanneer je 

een dergelijk profiel creëert, kun je bepaalde informatie over jezelf invullen. 

Jouw naam, e-mailadres, geboortedatum, woonplaats, sekse en wachtwoord 

zijn verplicht. Daarnaast voeg je jouw slagerijgegevens en functie 

(ondernemer, medewerker of overig) toe. Deze gegevens zijn voldoende om 

van Slagerspassie te gebruiken maken. Je kunt vrijblijvend een profielfoto 

toevoegen.  

 

Automatisch gegenereerde informatie 

Om de Slagerspassie site optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om 

pagina's goed te kunnen weergeven en om de site te beveiligen) heeft 

Slagerspassie bepaalde informatie nodig. Slagerspassie verzamelt daarom 

automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van Slagerspassie. 

Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het 

mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser 

(computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het 

computersysteem dat je gebruikt, profielprofielgegevens, de pagina's die je op 

Slagerspassie bezoekt en "cookies".  

 

Cookies 

Zodra je slagerspassie.nl bezoekt, wordt  een Cookie opgeslagen op jouw 

computer. Deze Cookie wordt uitsluitend gebruikt als een 'vingerafdruk' 



waarmee in de gaten wordt gehouden van wat de bezoekfrequentie is. Internet 

browsers bieden doorgaans aan gebruikers de mogelijkheid om Cookies te 

accepteren of te weigeren. De betreffende software leverancier is het 

aanspreekpunt voor informatie over het instellen hiervan. 

Van de bezoekers van Slagerspassie worden de volgende gegevens bewaard: 

• gegevens zoals hierboven genoemd, verzameld door Google Analytics 

• het type browser en het operating systeem dat de bezoeker gebruikt 

• de top level domeinnaam (.nl, .com, .org, .gov etc.) van de bezoeker 

• het internet adres van de verwijzende site (bv. de hiervoor door de bezoeker 

bezochte site) 

• het ip-adres van de server van de bezoeker (een ip-adres is een nummer dat 

uniek is voor de machine via welke een bezoeker verbonden is met het 

internet: dit is meestal een van de machines van de Internet Service Provider 

waar de gebruiker abonnee is) 

  

Aanvullend hierop is het mogelijk dat, via het content management systeem 

dat wordt gebruikt, de volgende gegevens worden verzameld: 

• de datum,  tijd en tijdsduur van een bezoek door elke individuele bezoeker 

• het internetadres van de bezochte pagina's en de bestanden die zijn 

gedownload 

• deze gegevens worden alleen van geregistreerde bezoekers verzameld, zodra 

zij zich als zodanig hebben aangemeld. 

 

Cookies van Slagerspassie kunnen je computer of de bestanden die op je 

computer staan niet beschadigen.  

Als je gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je 

op een openbare computer werkt. Houd ook je wachtwoord geheim om te 

voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw 

Slagerspassie profiel.  

 

2. Voor welke doeleinden gebruikt Slagerspassie informatie over jou ?  

Gebruik door Slagerspassie 

Slagerspassie kan de persoonlijke informatie over jou voor de volgende 

doeleinden gebruiken: 

 om met jou te communiceren over Slagerspassie. 

Denk hierbij aan de informatie die je in de nieuwscolumn kunt vinden over 

Slagerspassie, maar ook berichten over je vrienden (via meldingen). 

 voor promotiedoeleinden. 

ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.  

Zoals hierboven is vermeld, valt onder de automatisch gegenereerde 

informatie ook je IP-adres. Slagerspassie legt deze adressen vast om te 

bepalen vanaf welke computers Slagerspassie wordt bezocht ter beveiliging 

van hackpogingen. Maar ook als leden worden lastig gevallen of bij 

nepprofielen van bestaande personen kunnen we deze gegevens gebruiken 

om daders te achterhalen. Slagerspassie gebruikt de automatisch 

gegenereerde informatie tevens voor het opstellen van geanonimiseerde 

gebruikersstatistieken.  



 

Gebruik door derden 

Slagerspassie verstrekt alleen jouw gegevens aan derden indien zij daartoe op 

basis van (inter)nationale wetten of regels of rechtspraak verplicht is. 

Slagerspassie meent dat dit noodzakelijk is ter verdediging van haar rechten of 

als je daarvoor toestemming hebt gegeven.  

3.  

Op de website van Slagerspassie worden geen  diensten van derden 

aangeboden.  

4. Op welke wijze beschermt Slagerspassie jouw persoonlijke 

informatie?  

Slagerspassie neemt passende technische en organisatorische maatregelen om 

jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van 

onrechtmatige verwerking. Zo worden wachtwoorden gecodeerd opgeslagen, 

zodat zelfs de beheerders van Slagerspassie er geen toegang tot hebben. 

5. Kennisneming, wijziging en verwijdering van jouw gegevens  

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen of 

verwijderen.  

Als je jouw profiel van Slagerspassie wilt verwijderen, kan dat hier. Nadat je je 

profiel hebt verwijderd, wist Slagerspassie al jouw persoonsgegevens. Dat 

betekent dat je profiel dus echt verdwenen is en dat je jouw profielprofiel ook 

niet meer terug kunt krijgen als je op een later moment toch weer gebruik wil 

maken van Slagerspassie. Het kan trouwens zijn dat je persoonsgegevens na 

verwijdering nog in back-ups voorkomen totdat die back-ups zijn gewist.  

6. Mogen minderjarigen gebruik maken van Slagerspassie?  

In beginsel mag iedereen die werkt in de slagersbranche gebruik maken van 

Slagerspassie en kan iedereen een Slagerspassie profielprofiel aanmaken. 

Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog 

geen zestien jaar zijn. Mocht je nog geen zestien jaar oud zijn, dan moet je 

toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een Slagerspassie 

profiel aanmaakt. Door de gebruiksvoorwaarden bij het aanmaken van je profiel 

te accepteren, garandeer je dat je zestien jaar of ouder bent of toestemming 

van je ouders/voogd hebt om een profiel aan te maken.  

7. Kan het Privacybeleid van Slagerspassie worden gewijzigd?  

Het kan voorkomen dat het Privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of 

gewijzigd. Dat staat dan op deze pagina, het is dus handig om het Privacybeleid 

regelmatig te bekijken.  

8. Vragen?  

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om 

contact met ons op te nemen. Klik hiervoor rechts onderin op Contact. 

https://secure.hyves.nl/?module=Layout&action=showDel&form&friends&benefitsright

