
PRIVACYVERKLARING  

 

Floz Design kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u een beste ll ing 

plaats bi j  F loz Design of omdat u uw gegevens ze lf  b i j  het invul len van een 

contactformulier op de website verstrekt .   

Floz Design kan de volgende persoonsgegevens verwerken:   

-  Uw voor- en achternaam  

-  Uw adresgegevens  

-  Uw telefoonnummer  

-  Uw e-mailadres  

 

Floz Design verwerkt  uw persoonsgegevens om uw bestel l ing te verwerken. Uw 

adresgegevens worden gebruikt  om de bestel l ing te verzenden. Daarnaast  kunnen 

wij  uw gegevens gebruiken om telefonisch contact met u op te kunnen nemen a ls  

wi j  een vraag hebben over uw bestel l ing, en/of  om u schrifte l i jk (per e-mai l  en/of 

per post)  te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet  bereikt kunt 

worden.  

Floz Design bewaart  uw persoonsgegevens niet langer dan str ikt  nodig i s  om de 

doelen te real iseren,  waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Uw gegevens 

worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot 

stand komt. Floz Design verstrekt  uw persoonsgegevens a lléén aan derden indien 

dit  nodig is  voor de uitvoering van een bestel l ing met u,  of  om te voldoen aan een 

wetteli jke verpl icht ing.  

Op de website van Floz Design worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,  

waaronder het IP-adres van uw computer en het t i jdstip van opvraging en 

gegevens die uw browser meestuurt .  Deze gegevens worden gebruikt  voor analyses  

van bezoek- en k likgedrag op de website.  F loz Design gebruikt deze informatie om 

de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel  mogel i jk 

geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.  F loz Design maakt gebruik 

van Google Analyt ics om bij  te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De 

aldus verkregen informatie wordt,  met inbegrip van het adres van uw computer 

( IP-adres),  overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de 

Verenigde Staten. Lees het  privacybeleid van Google voor meer informatie.   

Google gebruikt  deze informatie om bi j  te houden hoe onze website gebruikt 

wordt,  om rapporten over de website te kunnen verstrekken en o m haar 



adverteerders informatie over de effect iv itei t  van hun campagnes te kunnen 

bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe 

wetteli jk  wordt verpl icht, of voor zover deze derden de informat ie namens Google 

verwerken. Floz Design heeft hier  geen invloed op. F loz Design heeft Google geen 

toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor 

andere Google-diensten.  

 

Wij  verzamelen reviews v ia het platform van WebwinkelKeur. Als  u een review 

achterlaat via  WebwinkelKeur dan bent u verpl icht  om uw naam, woonplaats en e-

mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt  deze gegevens met ons,  zodat  wij  de 

review aan uw beste ll ing kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en 

woonplaats eveneens op de eigen website.  In sommige geval len kan 

WebwinkelKeur contact  met u opnemen om een toel icht ing op uw review te geven. 

In het  geval dat  wi j  u uitnodigen om een review achter te laten delen wij  uw naam 

en e-mailadres met WebwinkelKeur.  Z i j  gebruiken deze gegevens enkel  met het  

doel u uit  te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft  

passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 

persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt z ich het  recht  voor om 

ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen,  

hiervoor hebben wij  aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven 

genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw 

persoonsgegevens zi jn  eveneens van toepass ing op de onderdelen van de 

dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt .  

 

U heeft het  recht  om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 

verwijderen. U kunt  een verzoek tot  inzage,  correct ie of verwijdering sturen naar 

info@floz.nl .  F loz Design zal zo snel  mogeli jk ,  maar binnen vier  weken, op uw 

verzoek reageren. Floz  Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 

neemt passende maatregelen om misbruik,  verl ies,  onbevoegde toegang,  

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

 

De website van Floz Design maakt gebruik  van een betrouwbaar SSL Certi f icaat om 

te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen val len.  Als  u de 

indruk heeft dat  uw gegevens niet goed bevei l igd zi jn of er  aanwijzingen zi jn van 

misbruik, of indien u meer informatie wenst  over de beveil iging van door 



verzamelde persoonsgegevens,  neem dan contact met Floz Design op via 

info@floz.nl .   


