
Privacyverklaring 
 
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de websites en mobiele applicaties zoals            
vermeld in de Gebruiksvoorwaarden van stallijst.nl, hierna “Stallijst”. Stallijst is een product            
van Charper Bonaroo BV gevestigd op Boeingavenue 215 te Schiphol-Rijk, hierna           
“Bonaroo”. 

Verkrijging persoonsgegevens 
Wanneer u zich inschrijft op Stallijst slaan we de door u ingevulde gegevens op in onze                
database. Bij inschrijving van uw bedrijf machtigt u ons om gegevens over u en uw bedrijf op                 
te vragen in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) van de Rijksdienst van            
Ondernemend Nederland (RVO). 

Gebruik persoonsgegevens 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

1. om u toegang te geven tot onze diensten en klantenondersteuning te leveren door             
middel van e-mail of per telefoon 

2. om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te             
voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en onze Gebruiksvoorwaarden te           
handhaven 

3. om onze diensten en content op u af te stemmen, te meten en te verbeteren 
4. om contact met u op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of              

telefonisch, om u op de hoogte te brengen van gebruikersacties op Stallijst die             
verband houden met uw account of om u te informeren over onze diensten. 

Doorgifte aan derden 
Wij delen uw bedrijfs- en contactgegevens met derden als u gebruik maakt van Stallijst als               
afnemer van dieren. Deze gegevens zijn nodig voor andere Stallijst gebruikers om dieren             
aan u aan te bieden. 
 
Wij delen uw bedrijfs-, contact- en diergegevens met derden nadat u als verkopende partij              
uw dieren heeft aangeboden. Deze gegevens zijn nodig om een afspraak te kunnen maken              
voor het afhalen van het dier. 
 
Wij delen uw diergegevens met RVO I&R via aanvoermeldingen wanneer u een rund koopt              
en afvoermeldingen wanneer u een rund verkoopt. 
 
Wij delen uw bedrijfs-, contact- en diergegevens met InfoRund als u VKI meldingen doet via               
Stallijst. 
 



Wij delen uw bedrijfs-, contact- en diergegevens met TwaKa als u gebruik maakt het TwaKa               
VeeVolgSysteem op Stallijst. 
 
 

Inzage, Correctie en Verwijdering 
U kunt uw gegevens inzien en aanpassen in Stallijst onder Instellingen → Persoonlijke             
gegevens. Uw inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Wanneer u uw account bij ons wilt             
sluiten, dan kunt u ons daartoe een verzoek sturen. Wij zullen uw verzoek verwerken binnen               
een redelijke termijn en uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de           
toepasselijke wetgeving. Om aan uw verzoek te mogen voldoen hebben wij een            
ondertekende versie van uw verzoek waarin uw contactgegevens en uw e-mailadres           
vermeld zijn nodig. U kunt uw verzoek per e-mail versturen naar info@stallijst.nl, of naar:              
Charper Bonaroo BV, Boeingavenue 215, 1119 PD Schiphol-Rijk. Wij kunnen hiervoor een            
vergoeding van kosten in rekening brengen; dit bedrag zal de wettelijke toegestane            
bedragen niet overschrijden. 

Cookies 
De Stallijst website maakt gebruik van cookies, zie hiervoor onze Cookieverklaring zoals            
verkrijgbaar via de Stallijst website. De stallijst web-applicatie waarop u inlogt maakt geen             
gebruik van cookies. 

Beveiliging 
Wij nemen diverse fysieke technische en organisatorische maatregelen om uw          
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde           
toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. 

Algemeen 
Deze Privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 september 2017. Wij kunnen deze            
Privacyverklaring te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang           
van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van deze              
Privacyverklaring. 
 
Vragen over deze Privacyverklaring kunt u sturen naar info@stallijst.nl. 
 
 


