
 

 

Privacyverklaring 
 
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij van Bloemenzaak Zuid omgaan met jouw 
persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je 
die persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier 
goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 
 

• Wij en privacy 

• Gebruik van persoonsgegevens 

• Verstrekking aan derden 

• Profilering en cookies 

• Gebruik voor marketingdoeleinden 

• Cookies 

• Beveiligen en bewaren 

• Websites en/of ICT-platforms van derden 

• Minderjarigen 

• Wijzigingen in deze privacyverklaring 

• Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens 

• Autoriteit Persoonsgegevens 

• Inwerkingtreding 
 
Wij en privacy 
 
Wij zijn een onafhankelijke bloemist, voor zowel bedrijven als voor consumenten. Via onze website 
bieden wij allerlei diensten en producten aan onze afnemers. Daarbij verwerken wij 
privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken 
wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven. 
 
Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan 
de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: 
 

• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op 
het moment dat wij de persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring; 

• je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens te verwerken in 
gevallen waarin jouw toestemming is vereist; 

• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk 
is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit 
waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen; 

• De persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde 
dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; 

• wanneer wij de persoonsgegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder 
andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt; 

• passende beveiligingsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen en dat ook 
eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. 

 
Gebruik van persoonsgegevens 
 
Bij het gebruik van onze applicaties, diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons 
achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. 
Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jij kiest te gebruiken. Zo hebben 
we bijvoorbeeld inzicht in jouw adresgegevens om bestellingen uit te leveren.  
 
Persoonsgegevens 
 


