Privacy- en cookie verklaring
Via de website bruidswerkspecialist.nl worden privecygevoelige gegevens oftewel

persoongegevens verwerkt. Bruidswerkspecialist respecteert uw privacy en behandelt
uw persoongegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw
persoongegevens gebeurt conform de wet bescherming persoonsgegevens ( Wbp). In
onze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoongegevens wij verzamelen
en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

PERSOONGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Bruidswerkspecialist kan persoongegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van, en/ of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op
de website aan ons verstrekt. Bruiswerkspecialist kan de volgende gegevens verwerken:
 Uw voor- en achternaam
 Uw adresgegevens
 Uw telefoonnummer
 Uw e-mailadres
 Uw IP-adres

WAAROM BRUIDSWERKSPECIALIST ZE NODIG HEEFT
Bruidswerkspecialist verwerkt uw persoongegevens om u schriftelijk ( per email en/of

post) en/ of telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
Daarnaast kan Bruidswerkspecialist uw persoongegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG BRUIDSWERKSPECIALIST GEGEVENS
BEWAART
Bruidswerkspecialist bewaart uw persoongegevens niet langer dan strikt nodig is om de

doelen te realizeren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet
langer dan 1 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
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DELEN MET ANDEREN
Bruidswerkspecialist verstrekt uw persoongegevens alleen aan derden indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan de wettelijke
verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van bruidswerkspecialist worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurd. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website. Bruidswerkspecialist gebruikt deze informatie om de werking
van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

COOKIES
We maken op de website van Bruidswerkspecialist geen gebruik van ( tracking-) cookies.
Ook niet van Google analytics.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U

kunt een verzoek tot inzage, correctie of te verwijderen indienen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bruidswerkspecialist.nl.
Bruidswerkspecialist zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek
reageren. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

FACEBOOK, INSTAGRAM EN PINTREST
Op Bruidswerkspecialist.nl zijn knoppen opgenomen om paginas te kunnen promoten of

delen op de sociale netwerken van Facebook, Instagram en Pintrest. Deze knoppen
worden gerealiseerd door codes die worden aangeleverd door Facebook, Instagram en
Pintrest zelf.Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook,
Instagram en Pintrest ( die regelmatig wijzigen ) om te zien wat zij met uw
persoongegevens doen, als u gebruik maakt van deze code.
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Google Ad-words

Bruidswerkspecialist maakt gebruik van Google Adwords om bij te houden hoe gebruikers
de website gebruiken. De aldus gekregen informatie wordt, met inbegrip van het adres
van uw computer ( IP-adres), overgebracht naar en door google opgeslagen op servers.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om
rapporten over de website an ons te kunne verstrekken en om haar adverteerders
informatie over hun campagnes te kunnen bieden. Goole kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Bruidswerkspecialist heeft hier geen invloed op.

GOOGLE MAPS
Google Maps is een locatiedienst waarmee visuele landkaarten op de website worden

weergegeven. Deze worden aangeboden door Google Inc. en hiermee kan deze content
op Bruidswerkspecialist.nl worden gebruikt.

YOUTUBE

Op bruidswerkspecialist.nl zijn koppelingen verwerkt om video’s te kunnen bekijken via
Youtube. De verbinding met Youtube wordt alleen tot stand gebracht op het moment dat
u de filmpjes wilt afspelen. Leest u de privacyverklring van Youtube ( welke regelmatig
kan wijzigen ) om te zien wat Youtube met uw persoonsgegevens doet die Youtube met
deze code verwerkt.

EXTERNE LINKS

Op Bruidswerkspecialist.nl zijn er links naar externe websites. Wanneer je op zo’n link
klikt, kan het voorkomen dat je op een andere website terecht komt welke niet in
beheer is van Bruidswerkspecialist. Deze externe websites kunnen gebruik maken van
cookies. Voor bezoek van deze sites gelden de cookie- en of privacyverklaring van de
betreffende website.

BRUIDSBOEKET-ONLINE & TUINPLANTENCENTRUM VAN
DER DUSSEN
Bruidswerkspecialist is een geregistreerde handelsnaam van Tuinplantencentrum van der
Dussen. De website uwtuincentrum.nl heeft een eigen privacyverklaring. Deze is te vinden
op de website uwtuincentrum.nl. Bruidsboeket-online ( webshop) is onderdeel van
Bruidswerkspecialist, u kunt via de knoppen op Bruidswerkspecialist.nl. doorlinken naar
bruidsboeket-online. Deze heeft een eigen privacyverklaring deze is te vinden op
bruidsoeket-online.nl. Tevens zijn de privacyverklaringen in te zien op het vestigingsadres.
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WIJZIGINGEN
Bruidswerkspecialist behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze

verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u
van deze wijzigingen op de hoogte bent.

BEVEILIGEN

Bruidswerkspecialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik , verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bruidswerkspecialist maakt gebruik
van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in de
verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging
van de door Bruidswerkspecialist verzamelde persoonsgegevens neem dan contact op via
info@bruidswerkspecialist.nl. Bruidswerkspecialist.nl is een website van
Bruidswerkspecialist. Bruidswerkspecialist is een geregistreerd handelsnaam van
Tuinplantencentrum van der Dussen. Bruidswerkspecialist is als volgt te bereiken.
Postadres :

Albert van ‘t Hartweg 59
2913 LE Nieuwerkerk aan den IJssel

Vestigingsadres:

Albert van ‘t Hartweg 59
2913 LE Nieuwerkerk aan den IJssel

Inschrijvingsnummer KvK:

29019596

Telefoonnummer:

088-1347250
0180-314125

E-mailadres:

info@bruidswerkspecialist.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 18 juni 2018.
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