Machtigingsvoorwaarden CRV Dier
Voor het werken met CRV Dier is een uitwisseling nodig van data met verschillende partijen.
Hieronder ziet u een overzicht van deze data-uitwisselingen. Voor elke data-uitwisseling is
een machtiging nodig. Er zijn verschillende manieren van machtigen. Er zijn machtigingen
die u bij CRV kan regelen, maar er zijn ook machtigingen die via derde partijen lopen. In dat
laatste geval moet u de machtiging bij de betreffende partij afgeven.
Uw data zijn bij ons in goede handen. Wij leveren geen data aan derde partijen zonder dat u
daarvoor toestemming heeft gegeven. Wel gebruiken wij de data anoniem in de berekening
van bijvoorbeeld landelijke gemiddelden. Deze landelijke gemiddelden worden wel gedeeld
met derden (zoals de Gezondheidsdienst voor Dieren, Wageningen Universiteit of
mengvoerleveranciers). Deze data zijn niet herleidbaar naar uw bedrijf.

Uitwisseling van data tussen Coöperatie CRV en CRV BV

Voor het gebruik van CRV Dier is de uitwisseling van stamboekgegevens die bij Coöperatie
CRV vastliggen noodzakelijk. U gaat akkoord met de uitwisseling van uw gegevens tussen
Coöperatie CRV en CRV BV. Dit betekent dat wanneer u gegevens invoert in CRV Dier,
deze data beschikbaar zijn voor zowel CRV BV als Coöperatie CRV. De gegevens worden
uitgewisseld om fokwaardenschattingen te kunnen maken en voor de registratie van
stamboekdieren. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan met als doel het verbeteren van
onze kengetallen, zodat wij deze kengetallen kunnen inzetten voor advies om het
management op uw bedrijf te verbeteren.

Uitwisseling door externe partijen

Tocht en gezondheid signalering op basis van sensorgegevens
Maakt u gebruik van sensoren voor de detectie van bijvoorbeeld tocht of
gezondheidsproblemen? Dan gaat u akkoord met de uitwisseling van data tussen de partij
waarbij u de sensoren afneemt en CRV BV. Deze uitwisseling is noodzakelijk om uw tochten gezondheidsgegevens terug te kunnen zien in CRV Dier.
Het kan zo zijn dat u deze machtiging via JoinData heeft afgegeven. JoinData is een nonprofit coöperatie die veilige en transparante datadistributie in de Agri- en Food sector
mogelijk maakt. JoinData maakt voor u inzichtelijk wie u waarvoor gemachtigd heeft. Deze
partij slaat uw data niet op, maar ze zorgen ervoor dat de data alleen daar terecht komt waar
u toestemming voor heeft gegeven. Mocht u nog vragen hebben over JoinData kunt u
contact opnemen met de klantenservice van CRV.
Identificatie en Registratie
Voor gebruik van CRV Dier is de uitwisseling van bijvoorbeeld dierverplaatsingen,
geboortemeldingen of doodmeldingen noodzakelijk. Om CRV BV toegang te geven tot deze
gegevens dient u een machtiging aan te zetten op de website van uw nationale I&Rsysteem. Voor Nederlandse bedrijven is dit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO). Voor bedrijven in Vlaanderen is dit Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ).

CRV BV gebruikt deze gegevens voor onderzoek met als doel het verbeteren van onze
kengetallen, zodat wij deze kengetallen kunnen inzetten voor advies om het management op
uw bedrijf te verbeteren.
U heeft hiervoor in het verleden zeer waarschijnlijk al een machtiging voor deze data
uitwisseling afgegeven. Mocht u toch vragen hebben of iets niet naar verwachting werken
dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van CRV.

CRV Klantenservice Nederland
Email: klantenservice.nl@crv4all.com
Telefoonnummer: 088 00 24 440

CRV Klantenservice België
Email: klantenservice.be@crv4all.com
Telefoonnummer: 078 15 44 44

Is deze uitwisseling voor uw bedrijf nog niet geregeld dan kunt u door op de onderstaande
link te klikken lezen hoe u de machtiging voor de data uitwisseling van uw nationale I&R
systeem naar CRV BV aan kan zetten.
Voor het stappenplan van Nederland (RVO) klik hier.
Voor het stappenplan van België (DGZ) klik hier.

