In de nieuwe IKB Kip deelnemersovereenkomst met uw Certificerende Instantie (CI) zijn enkele aanpassingen doorgevoerd.
Om het voor u overzichtelijk te houden hebben we een aantal zaken hieronder weergegeven.
(Wij adviseren u om vóór ondertekening de gehele overeenkomst door te nemen)
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De nieuwe overeenkomst bevat een
AVG bijlage. Dankzij de nieuwe privacy
wetgeving (AVG) is de bescherming
van persoonsgegevens in de hele EU
hetzelfde geregeld. Belangrijk is de
versterking en uitbreiding van uw
privacyrechten. Uw gegevens mogen
alleen onder strikte voorwaarden
gebruikt worden.

Met de nieuwe overeenkomst kan belangrijke informatie
beter en sneller worden uitgewisseld tussen u en uw CI.
En er kan sneller gehandeld worden in geval van incidenten.
Ook is nieuwe privacy wetgeving (AVG) opgenomen.
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Bent u de juiste rechtspersoon?
Dan mag u de overeenkomst tekenen.
De CI controleert ook nog via de KvK inschrijving
wie de rechtspersoon is.

U geeft toestemming voor het
gebruik van informatie over
bijvoorbeeld verplaatsingen,
Salmonella en antibiotica door CI
en schemabeheerder Stichting
PLUIMNED. Dit draagt bij aan een
efficiënte uitvoering van IKB
controles.
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Controles kunnen
onaangekondigd plaatsvinden
en de CI heeft toestemming
om monsters te nemen.
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C.I.

BEDRIJFSVOERING

SCHADELIJKE STOFFEN

De wijzigingen die u doorgeeft aan uw CI staan
duidelijker omschreven. Wijzigingen rondom
bedrijfsvoering en belangrijke zaken zoals
het ontdekken van schadelijke stoffen op uw
bedrijf geeft u zo snel mogelijk door aan uw CI.

C.I.

Uw kosten bestaan
uit de deelnemersbijdrage IKB Kip
én de kosten voor
de CI.
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Bij het voldoen aan alle
voorwaarden van het schema
ontvangt u een IKB Kip
certificaat.

Informatie uitwisseling tussen IKB Kip en NVWA is verbeterd.
Zodat sneller en beter gehandeld kan worden bij incidenten. Zo bent ú óók sneller op de hoogte.

€

I
K
B

STOP

Let op; In het geval van niet
nakomen van afspraken
kan besloten worden de
overeenkomst per direct
stop te zetten.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u terecht op de website www.ikbkip.nl
U kunt mailen naar info@ikbkip.nl of telefonisch contact opnemen via 088 - 998 43 40.

