PRIVACYVERKLARING TR TUINDESIGN
TR Tuindesign hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wij voelen ons verantwoordelijk voor de
verwerking hiervan. Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij willen u hierop wijzen en deze
respecteren. TR Tuindesign doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij
omgaan met persoonsgegevens.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
TR Tuindesign verwerkt persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Om uitvoering te kunnen geven aan de dienst, zullen wij gebruik maken van deze gegevens. De volgende gegevens worden door
ons verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
De gegevens worden verwerkt op beveiligde servers van TR Tuindesign. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in
overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel de
gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. TR Tuindesign bewaart uw persoonsgegevens
niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden gebruikt, dan wel op grond van de wet
vereist.
Doeleinden van de gegevensverwerking
Persoonsgegevens worden door TR Tuindesign verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
- Om contact op te nemen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren;
- Om goederen af te kunnen leveren;
- Het uitvoeren van een opdracht;
- Administratieve doeleinden;
- Het versturen van een nieuwsbrief.
Informatie kan intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de dienst waarvoor de
gegevens zijn verstrekt. Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Wij gebruiken/verwerken geen gegevens voor andere doelstellingen dan omschreven in deze
Privacyverklaring, tenzij we hiervoor uw toestemming hebben gekregen.
Cookies
TR Tuindesign maakt gebruik van cookies (Google Analytics) voor een optimale gebruikerservaring. Graag vragen wij uw
toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Als u de website blijft gebruiken, geeft u automatisch toestemming. De door
middel van cookie verkregen informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar beveiligde servers van onze
hosting leverancier. Wij gebruiken deze cookies om inzicht te krijgen in diverse statistieken waaronder bezochte pagina’s,
aantallen bezoekers en andere essentiële informatie waarmee onze website voortdurend verbeterd kan worden. Voor meer
informatie en de voorwaarden verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Google Analytics.
Wij maken gebruik van een nieuwsbrief. Wij bieden u de mogelijkheid om uzelf hiervoor op te geven (via ‘CONTACT’). U kunt zich
hier ten alle tijden weer voor uitschrijven.
Inzage, verzet of correctie
Als u uw persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt wilt inzien, wilt wijzigen, wilt laten verwijderen of als u andere vragen
heeft, kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor onderstaande contactgegevens:
TR Tuindesign
Boterweg 26
7064 BJ Silvolde
T: 0315-764004
M: 06-50899325
info@tr-tuindesign.nl
www.tr-tuindesign.nl

