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Veterinair Laboratorium Gelderland (VLG) 
Veterinair Laboratorium Gelderland, hierna te noemen VLG, is geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 
17025. VLG is onafhankelijk en onpartijdig van de relatie(s) waarvoor de geaccrediteerde activiteiten worden 
uitgevoerd. De accreditatie is van toepassing op die activiteiten, zie accreditatieverklaring L380, zoals 
aangegeven op de website van de RvA.   
 
Het privacy reglement heeft betrekking op de gegevensverwerking door VLG via het klantensysteem en de 
verwerkingen via onze website www.vlg-bv.nl VLG zal uw privacy respecteren en verklaren persoonsgegevens 
vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor VLG het 
uitgangspunt bij al haar laboratoriumactiviteiten. VLG  zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in 
overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van 
gegevensbescherming. 
 
Algemeen 
De Algemene Verordening Gegevens bescherming, hierna te noemen AVG, is de wet ter bescherming van 
uw privacy en persoonsgegevens. Dit reglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze 
plichten die gelden op grond van de AVG.  
 
Omvang / doel verwerking persoonsgegevens 
VLG is verantwoordelijk van de door u verstrekte persoonsgegevens en de verwerking die in het laboratorium 
plaatsvindt. VLG voldoet aan de plichten die hieruit voortkomen waarbij, onder andere, onderstaande 
gegevens in ons bezit zijn: 

 Naam / bedrijfsnaam; 

 Adres / woonplaats; 

 Telefoonnummer; 

 E-mailadres; 

 Uniek Bedrijfs Nummer (UBN); 

 EG erkenningsnummer; 

 Rekeningnummer. 
 

Uw gegevens worden verzameld voor het opvolgen en rapporteren van het aangevraagde 
laboratoriumonderzoek. Daarnaast worden gegevens gebruikt voor doelmatig beheer en beleid, 
wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Alle medewerkers hebben zich verplicht, door middel 
van een getekende integriteitsverklaring, om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. 
Persoonsgegevens zijn beveiligd tegen onbevoegd gebruik door derden en worden niet langer bewaard dan 
noodzakelijk. Uw persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van onze IT systemen. De 
geautomatiseerde informatie gebruiken wij om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 
 
Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden 
In het kader van de algehele bedrijfsvoering kan of moet VLG persoonsgegevens aan derden ter beschikking 
stellen, bijvoorbeeld overheid, bezorg- of ophaaldiensten, brancheorganisaties, dierenartsenpraktijken, 
zuivelondernemingen, laboranten en ICT-dienstverleners. Ook stelt VLG persoonsgegevens ter beschikking 
aan banken in verband met het uitvoeren van betaaldiensten. Voor zover derden persoonsgegevens 
verwerken doen zij dat volgens de door ons gegeven instructies en nemen wij passende maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met hierboven 
beschreven doeleinden. Gegevens kunnen mondeling, schriftelijk of digitaal worden uitgewisseld. 
 
VLG ziet erop toe dat individuele herleidbare Resultaten niet ter kennis van derden zullen worden gebracht, 
tenzij Opdrachtgever daarmee (al dan niet indirect) heeft ingestemd of VLG daartoe gehouden is op basis 
van een bevel van daartoe bevoegde autoriteiten, een wettelijke verplichting of wanneer VLG ernstig gevaar 
voor personen of dieren constateert.  
 
U dient zich ervan bewust te zijn dat VLG niet verantwoordelijk is voor de privacy voorwaarden van andere 
sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van 
websites van derden telkens de privacy voorwaarden en disclaimer van die andere website te raadplegen. U 
kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd. 
 
De bewaartermijn van uw persoonsgegevens. 

http://www.vlg-bv.nl/
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VLG zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Persoonsgegevens worden 
minimaal 7 jaar bewaard of zoveel langer als vereist door wetgeving of klantwensen. Na de archiveringstermijn 
worden alle persoonsgegevens vernietigd. 
 
 
 
Welke gegevens kunt u inzien 
U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen, 
mits de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad. Ook heeft u het recht VLG te verzoeken de 
persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien die gegevens onjuist, 
onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U heeft het recht om 
beperking van uw gegevens verwerking te vragen. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te 
vragen die wij van u hebben geadministreerd.  
 
Cookies voor managementinformatie 
Op haar website kan VLG  informatie verzamelen met behulp van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die 
door een website automatisch op uw computer worden geplaatst. De met behulp van die cookies verzamelde 
gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de technische nauwkeurigheid van de diverse 
internetpagina's en om deze website beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. 
Als u cookies wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Het 
uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden. 
 
Wijziging van de Privacy voorwaarden 
VLG kan deze Privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren 
u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen. 
 
Contact 
Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met VLG via het e-

mailadres info@vlg-bv.nl. of bellen naar 0578 - 760 012. 
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