
       
 
 
Privacyverklaring J. Kunis Bloembollen 
 
In deze privacyverklaring legt J. Kunis Bloembollen, gevestigd te Obdam aan de Geveland 2, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37150240, uit welke 
persoonsgegevens J. Kunis Bloembollen verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden 
deze gegevens worden verwerkt. 
 
 
Algemeen 
J. Kunis Bloembollen respecteert de privacy van bezoekers van haar website 
https://www.kunisbloembollen.nl haar (potentiële) klanten, haar (potentiële) relaties en haar 
werknemers.  
J. Kunis Bloembollen gaat dan ook zorgvuldig met de ter beschikking gestelde 
persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met 
partijen die niets met de diensten van J. Kunis Bloembollen te maken hebben.  
J. Kunis Bloembollen houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermings-
wetgeving, die in Nederland geldt, stelt. 
 
 
Verwerking persoonsgegevens 
In het kader van de bedrijfsvoering van J. Kunis Bloembollen of wanneer er anderszins 
contact wordt opgenomen met J. Kunis Bloembollen (bijv. via mail of telefonisch) legt  
J. Kunis Bloembollen de doorgegeven gegevens vast.  
J. Kunis Bloembollen respecteert daarbij de  privacy en draagt er zorg voor dat de 
persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke 
privacywetgeving worden behandeld.  
J. Kunis Bloembollen bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die worden 
verkregen met toestemming van de gebruiker, van vitaal belang zijn, een wettelijke 
verplichting ten grondslag hebben, van algemeen belang zijn, middels een overeenkomst tot 
stand zijn gekomen of van gerechtvaardigd belang zijn.  
 
 
Doelen 
J. Kunis Bloembollen gebruikt de ter beschikking gestelde gegevens voor de optimale 
uitvoering van haar bedrijfsvoering in de ruimste zin van het woord.  
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. 
De ter beschikking gestelde gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan 
derden verstrekt. Dit gebeurt alleen als dit noodzakelijk is in het kader van de bedrijfsvoering 
van J. Kunis Bloembollen of indien dit wettelijk verplicht is. 
 



    
 
 
Bewaartermijn 
De ter beschikking gestelde persoonsgegevens worden bewaard conform de Nederlandse 
wetgeving of de belastingdienst. De gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk voor de 
bedrijfsvoering bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving of als er 
gerechtvaardigde redenen zijn voor langere opslag. (bv. bij een langlopend conflict). 
 
 
Beveiliging 
J. Kunis Bloembollen draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen 
ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Dit wordt 
o.a. bereikt doordat alleen bevoegde personeelsleden/derden toegang hebben tot de ter 
beschikking gestelde persoonsgegevens en door deze data te behandelen als zijnde 
vertrouwelijk. 
 
 
Rechten  
Een ieder die persoonsgegevens verstrekt aan J. Kunis Bloembollen en die door ons worden 
verwerkt,  heeft verschillende rechten: 

 Het inzien, laten wijzigen of verwijderen van de verstrekte persoonsgegevens. 
 Het aangeven dat de verwerking van de persoonsgegevens dient te worden beperkt 
 Het bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van de persoonsgegevens 

In alle bovengenoemde gevallen of bij eventuele vragen over ons privacy beleid, kunt u te alle 
tijde contact met J. Kunis Bloembollen opnemen door het sturen van een e-mail naar : 
admin@johnkunisbloembollen.nl met als onderwerp “persoonsgegevens”. 
 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen.  
J. Kunis Bloembollen behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen in deze 
privacyverklaring aan te brengen indien noodzakelijk.  
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