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Machtigingsformulier opvragen gegevens bij diverse instanties tbv MSC  
CVO, november 2019 
 

 

Met dit formulier geeft  …………………………………………………………………..(tekenbevoegde)  

 

namens   ……………………………………………………. (visserijbedrijf)  

toestemming aan de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO, beheerder van onder andere het MSC 

certificaat Joint Demersal Fisheries in the North Sea and adjacent waters) om gegevens op te vragen 

bij diverse instanties en te gebruiken ten behoeve van het behalen, behouden en verlengen van het 

genoemde MSC certificaat en/of andere relevante MSC certificaten vallende onder de CVO. Het kan 

hierbij gaan om gegevens van diverse aard, waaronder (maar niet beperkt tot) onderzoeksgegevens, 

informatie over naleving van nationale en internationale regelgeving ten aanzien van visserij en/of 

informatie over aanlandingen. Deze machtiging geldt voor het opvragen van gegevens bij diverse 

instanties, onder andere (maar niet beperkt tot) de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, diverse 

visafslagen en WMR. De CVO zal de relevantie van de opgevraagde gegevens voor MSC moeten 

kunnen aantonen op aanvraag. 

Aan de CVO ter beschikking gestelde gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het 

behalen, behouden of verlengen van het MSC certificaat “Joint Demersal Fisheries in the North Sea 

and adjacent waters” en/of andere relevante MSC certificaten vallende onder de CVO. De gegevens 
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worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doeleinde waarvoor ze 

verkregen zijn of als uit de aard van de gegevens en/of uit één of meer andere omstandigheden zou 

kunnen blijken op welke persoon en/of onderneming de gegevens betrekking hebben. De verwerking 

van de aan CVO verstrekte gegevens geschiedt op deze wijze overeenkomstig het bepaalde in de 

Algemene verordening gegevensbescherming. Onder verwerking wordt verstaan: elke handeling of elk 

geheel van handelingen met betrekking tot gegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, 

vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken 

door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstelling, 

samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen van gegevens. 

Deze machtiging geldt voor de gehele duur van de overeenkomst die is gesloten tussen MSC 

deelnemer en CVO voor deelname aan het MSC certificaat Joint Demersal Fisheries in the North Sea 

and adjacent waters (genaamd: ‘OVEREENKOMST tussen de Coöperatieve Visserij Organisatie U.A. 

en de DEELNEMER aan het Visserij Management Plan voor de Coöperatieve Visserij Organisatie 

(CVO) “Joint Demersal Fisheries in the North Sea and adjacent waters”’). De machtiging vervalt 

wanneer de hiervoor genoemde overeenkomst wordt opgezegd met inachtneming van de eventuele 

opzegtermijn.  

 
 
 
 

 


