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Privacy policy 

Stijlvol Groen Hoveniers Stijlvol Groen Hoveniers, gevestigd aan Dennenhei 43 5685 GB Best, is verantwoordelijk 

voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: Stijlvol Groen Hoveniers 

                 Dennenhei 43 

                              5685 GB  Best 

                              www.stijlvolgroenhoveniers.nl 

                              info@stijlvolgroenhoveniers.nl 

                              Tel:0623039901 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Stijlvol Groen Hoveniers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat 

u deze zelf aan ons verstrekt. 

Toepasselijkheid 

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van 

de website van Stijlvol Groen Hoveniers en de door contactaanvragen en verstrekte persoonlijke informatie. 

Verwerking Persoonsgegevens 

Stijlvol Groen Hoveniers behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Stijlvol Groen Hoveniers 

verzamelt persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website of via telefonisch contact. Deze gegevens 

worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op 

de hoogte te houden van Stijlvol Groen Hoveniers dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op 

deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door contact op te nemen met Stijlvol Groen Hoveniers.  

Delen van persoonsgegevens met derden 
Stijlvol Groen Hoveniers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze 

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Stijlvol Groen Hoveniers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk 

maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 

opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de 

technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 

onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich 

afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast 

kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Google Analytics: 

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Stijlvol 

Groen Hoveniers inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en 

onderwerpen. Op deze manier kan Stijlvol Groen Hoveniers de communicatie beter afstemmen op de behoeften 

van de websitebezoekers. Stijlvol Groen Hoveniers kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt.  

Facebook: 

Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Stijlvol Groen Hoveniers cookies op uw pc plaatsen die 

nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u 

tijdens een bezoek aan de Stijlvol Groen Hoveniers website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming 

geeft. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht 

om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking 

van uw persoonsgegevens door Stijlvol Groen Hoveniers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 

betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, 

correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw 

toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stijlvolgroenhoveniers.nl. 

http://www.stijlvolgroenhoveniers.nl/
mailto:info@stijlvolgroenhoveniers.nl
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Beveiligen en bewaren 

Stijlvol Groen Hoveniers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan 

contact op info@stijlvolgroenhoveniers.nl. Onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat. 

 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat 

nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten 

bewaren omdat de wet ons dit verplicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


