Privacy Policy Florapro®
Florapro® respecteert uw privacy en gaat vertrouwelijk om met al uw
persoonsgegevens . Wanneer u onze website bezoekt worden er voor
verschillende doeleinden gegevens verzameld. Hieronder vindt u een uitleg
over de gegevens die wij verzamelen, voor welke doeleinden wij deze
verzamelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze
kunt uitoefenen.
Identiteitsgegevens
Deze gegevens worden door u ingevuld tijdens het plaatsen van een
bestelling:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achternaam
Tussenvoegsels
Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
E-mailadres
Telefoonnummer
Aflevergegevens (bezorgadres etc.)

De bestelgegevens worden gebruikt om uw bestelling te verwerken. Uw emailadres en telefoonnummer worden gezien als extra contactgegevens
indien wij contact met u op moeten nemen omtrent uw bestelling. Het emailadres dat u hier invult wordt alleen gebruikt voor marketingdoeleinden van
Florapro®. Uw gegevens worden nooit aan derden doorgegeven tenzij dit
nodig is voor de verwerking van uw bestelling, zoals bijvoorbeeld de
bezorging.
Online betalen
De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina’s zijn beschermd met
SSL (Secure Sockets Layer), waardoor uw gegevens versleuteld worden
verzonden en het onmogelijk is voor derden om uw (creditcard)gegevens te
zien. U kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op uw
rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor ‘Eigenschappen’. U krijgt nu
een venster met de verbindingsgegevens. Bij ‘Verbinding’ staat vermeld dat
het om een SSL-verbinding gaat. Uw creditcardgegevens, zoals het nummer
en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.
Florapro® verstrekt uw gegevens alleen aan Triple Deal voor betalingen
middels creditcard en iDEAL.

Florapro® verstrekt uw gegevens niet aan derden, mits de wet- en
regelgeving Florapro® hiertoe verplicht. De gegevens worden uitsluitend
gebruikt voor de doeleinden die in deze Privacy Policy worden omschreven. U
heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te passen, te verwijderen of af
te schermen. Dit kunt u doen door middel van een (schriftelijk) verzoek aan
Florapro®. U kunt dit verzoek doen als uw gegevens feitelijk onjuist, onvolledig
of niet ter zake zijn, of dat deze in strijd met de wet worden verwerkt.
Cookies
Deze website maakt gebruik van een speciale functie van de webbrowser die
‘cookie’ wordt genoemd. Cookies zijn bestanden die door uw webbrowser op
de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Dit is een erkende manier
om u te kunnen identificeren wanneer u terugkomt op onze website, zodat u
uw persoonlijke gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren. Meer informatie
over de wijze waarop cookies werken kunt u vinden op
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cookies. De meeste browsers geven u de
mogelijkheid cookies uit te schakelen. Dit kunt u doen via het Help-menu van
uw browser. Het gebruik van webgebaseerde services kan hierdoor worden
beperkt.
Tot slot
Mocht u na het lezen van deze Privacy Policy nog vragen hebben over de
bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan
gerust contact met ons op (schriftelijk, telefonisch of per e-mail).
Florapro® behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te allen tijde aan te
passen wanneer er zich bijvoorbeeld ontwikkelingen voordoen op het gebied
van technologie of wetgeving. Wijzigingen worden bekend gemaakt op deze
pagina.

