Cookie- en privacyverklaring
Via de website bijzondergroenten.nl kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden
verwerkt. De verwerking en beveiliging gebeurt zo zorgvuldig en veilig mogelijk, ik respecteer jouw privacy.
Bij de verwerking van persoonsgegevens hou ik me aan de eisen die de Algemene Verordening
Persoonsgegevens (AVG) hieraan stelt. Dit houdt in dat:
•
•
•
•

Je via deze privacyverklaring weet welke persoonsgegevens van jou worden opgeslagen en/of
verwerkt.
Alleen essentiële gegevens worden gevraagd, verzameld en verwerkt;
De website zo goed mogelijk wordt beveiligd en dat partners op dit gebied ook streven naar de
hoogste kwaliteit van beveiliging.
Je recht hebt op inzage in de opgeslagen gegevens en deze corrigeren of verwijderen we
desgewenst.

Deze persoonsgegevens worden mogelijk opgeslagen
Afhankelijk van de activiteiten waarvoor je je inschrijft, verzamel ik de volgende gegevens van je:
• Voor- en achternaam
• Adres, postcode en woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Datum en tijd
• Diensten en/of aanvullende diensten
• Klantnummer
• Factuurnummer

Wanneer verzamel en verwerk ik jouw gegevens?
Ik verzamel slechts de gegevens die benodigd zijn om met mij in contact te komen en/of deel te nemen
aan activiteiten op retraite Zonnemaire VOF of Consumptieve Kwekerij Zonnemaire. Van de volgende
gebeurtenissen sla ik jouw gegevens op:
•
•
•

Als je contact hebt gezocht via de website. Jouw gegevens verwerk ik om te kunnen reageren op
jouw vraag aan mij.
Maximaal 3x per jaar verzend ik een nieuwsbrief. Hiervoor moet je jezelf aanmelden met een naam
en e-mailadres. Je ontvangt mijn nieuwsbrief totdat je je uitschrijft hiervoor.
Facturen ontvang je als je een workshop, rondleiding of training volgt op de kwekerij. Voor een
retraite moet je vooraf betalen, bij betaling ontvangen we jouw financiële gegevens.

Gerechtvaardigd belang
Bij facturen en financiële transacties hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken en
op te slaan. We zullen hierbij nooit meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is en onze
gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Verwerkers
Op deze website werken we samen met partners en specifieke dienstverleners, de zogenaamde
verwerkers. Ik deel jouw gegevens met de volgende verwerkers:
•

Hoster van de websites

•

Nieuwsbrief

•

Betaaldiensten

•

Webbureau

Inzage, wijziging en recht op bezwaar
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens
verzoeken deze te laten wijzigen of te wissen. Wil je een van jouw rechten uitoefenen, neem dan contact
op via info@bijzonderegroenten.nl

Beveiliging persoonsgegevens
Samen met mijn partners hebben we passende organisatorische en technische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze
maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Google Analytics
Voor analytische doeleinden maakt de website gebruik van Google Analytics. Via Google Analytics krijgen
we inzicht in hoe onze bezoekers de website gebruiken zodat we deze kunnen verbeteren. Data in Google
Analytics is geanonimiseerd en wordt gedurende 26 maanden bewaard.

Over dit document
Laatste versie van dit document: 31 juli 2020. Heeft u vragen over ons privacybeleid of de opslag en
verwerking van persoonsgegevens, laat het mij weten. U kunt hiervoor contact opnemen met Dieneke
Klompe, stuur uw vraag per mail aan info@bijzonderegroenten.nl

