
 

   Parafen:  

     
1 van 1 

Toestemmingsformulier 
Beste klant,  

 

Tof dat je je wilt inschrijven voor onze CaroCroc nieuwsbrief! Het verwerken van jouw voor-en 

achternaam en e-mailadres valt onder de AVG aangezien dit persoonsgegevens (van jou) zijn. Hier 

willen wij dan ook even bij stilstaan én jouw toestemming vragen voor het een en ander.  

 

Verwerkingsverantwoordelijke  

Vobra Special Petfoods B.V. (h.o.d.n. CaroCroc) (hierna: CaroCroc) is de verwerkingsverantwoordelijke 

voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij verplicht zijn om jouw 

persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te verwerken.  

AVG 

Doel 

Het doel van deze verwerking is tweeledig. Ten eerste verwerken wij jouw voor-en achternaam en e-

mailadres voor het verzenden van onze nieuwsbrief / mailings aan jou. Hiernaast verwerken we jouw 

e-mailadres voor het laten maken van doelgroepsegmenten om jou gericht advertenties van onze 

producten te kunnen tonen op websites van derden. Hiervoor schakelen wij een partij in die zicht 

toelegt op het uitgeven van dagbladen en boeken én het aanbieden van specialistische zakelijke 

dienstverlening op het gebied van (direct) marketing. 

 

Persoonsgegevens 

Jouw voor-en achternaam en e-mailadres kwalificeren als persoonsgegevens. Deze zijn immers naar 

jou als individu te herleiden. Door akkoord te gaan met hetgeen in dit formulier is opgenomen, geef jij 

toestemming voor de verwerking van deze persoonsgegevens ten behoeve van het bovenstaande 

doel. 

 

Specifiek 

Het is van belang om op te merken dat CaroCroc de bovengenoemde persoonsgegevens alleen zal 

gebruiken in het kader van het hiervoor genoemde doel.  

 

Mochten we deze persoonsgegevens op enig moment voor een ander (breder) doel willen inzetten 

dan zullen we je opnieuw om toestemming vragen voor dat specifieke doel, tenzij een andere 

verwerkingsgrondslag van toepassing is waardoor dat niet nodig is.  

 

Intrekken toestemming 

Mocht je toestemming hebben gegeven maar op enig moment niet meer willen dat wij de 

bovengenoemde persoonsgegevens verwerken dan staat het je vrij om je toestemming in te trekken. 

Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar privacy@carocroc.nl. Het intrekken van je toestemming 

tast de rechtsgeldigheid van verwerking van jouw persoonsgegevens tot aan dat moment niet aan.  
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