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Privacyverklaring  

Dafne Kaiser Bloemstylist respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site 
en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft 
vertrouwelijk wordt behandeld. Ik wil de klant/bezoeker daarover goed informeren.  

Doeleinden  

Ik verzamel of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de 
doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij ik van tevoren 
uw toestemming hiervoor heb gevraagd en heb verkregen.  

Gebruik van mijn diensten  

Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik u om 
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst 
uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op een eigen veilige 
server van Dafne Kaiser Bloemstylist. Ik zal deze gegevens niet combineren met 
andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.  

Gegevens  

Om te kunnen communiceren over de bestelling die u bij mij plaatst, vraag ik u om 
de volgende gegevens:  

naam, adres, postcode, woonplaats en land, telefoonnummer, e-mailadres.  

Communicatie  

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik 
die berichten bewaar als deze betrekking hebben op de geplaatste bestelling. 
Zodra deze gegevens niet meer nodig zijn voor de bestelling en deze gegevens 
geen betrekking hebben op de facturatie, dan worden deze berichten zo 
spoedig mogelijk verwijderd.  

Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende 
situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw 
verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen veilige 
server van Dafne Kaiser Bloemstylist. Ik zal deze gegevens niet combineren met 
andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.  

Veranderingen  

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op 
deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen 
leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Indien er wijzigingen in de  
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privacyverklaring hebben plaatsgevonden, houd ik u daar onmiddellijk van op de 
hoogte.  

De rechten van de klant/bezoeker  

Ik bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen 
van alle persoonlijke informatie die aan mij is verstrekt. Indien u hiervan gebruik wilt 
maken, zie onderaan de pagina voor mijn contactgegevens. Ik reageer binnen 7 
werkdagen op uw verzoek.   

Vragen en feedback  

Ik controleer regelmatig of ik aan deze privacyverklaring voldoe. Als u vragen of 
opmerkingen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact met mij opnemen. Ik 
zal u binnen 7 werkdagen van een reactie voorzien.  

• Bedrijfsnaam: Dafne Kaiser Bloemstylist  
• Contactpersoon: Dafne Kaiser  
• Adres: Schoolstraat 16 te Woudenberg  
• Telefoonnummer: 06 144 77 521  
• Emailadres: info@dafnekaiserbloemstylist.nl  

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28 mei 2019.  

 


