Privacyverklaring Groene Passies vof
http://www.groenepassies.nl
groenepassies@gmail.com
Beste lezer,
Per 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Dit betekent dat we
jou uitgebreid moeten informeren over wat wij doen met jouw persoonsgegevens. Allereerst vinden
we het belangrijk om je te vertellen dat Groene Passies als basisdoel heeft haar lezers en fans verder
te helpen. Dit doen we door middel van informatie geven en inspireren, vragen beantwoorden en het
verkopen van planten. Het is op geen enkele manier ons doel om jouw gegevens te delen met
derden. We zullen er alles aan doen om jouw gegevens op een veilige manier te verwerken. Net zoals
dat wij, Albert Jan en Linda, persoonlijk willen hoe andere bedrijven met onze gegevens omgaan.
Mocht er desondanks iets niet kloppen, of zoek je om een andere reden contact met ons? We zijn
bereikbaar via groenepassies@gmail.com.
Wij verkopen of verstrekken jouw gegevens niet aan derden, behalve als ze worden opgeslagen op
servers van derden, waar wij diensten van afnemen. Dit zijn de volgende partijen:
Onze host, die ervoor zorgt dat onze website online blijft (Nederlandse server)
WordPress, waarmee we onze website maken (Amerikaanse servers)
De organisatie die ervoor zorgt dat jij veilig kunt betalen op onze webshop (Nederlandse
servers)
Onze bank (Nederlandse servers)
Ons boekhoudpakket (Nederlandse servers)
De dienst waarmee we onze nieuwsbrief versturen (Amerikaanse servers)
Onze mailserver (Amerikaanse servers)
Met deze partijen hebben we waar nodig een verwerkersovereenkomst afgesloten, waardoor zij
jouw gegevens op een veilige manier beheren.
We houden graag bij hoe onze bezoekers onze site gebruiken. Zo kunnen we Groene Passies
verbeteren. Daarvoor hebben we Google Analytics geïnstalleerd. Google Analytics gebruikt hiervoor
cookies. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld, dat het jouw IP-adres anonimiseert (de laatste
cijfers van je IP-adres worden niet opgeslagen), dat we jouw gegevens niet delen met Google
Analytics, en dat we de cookies van Google Analytics niet gebruiken met andere diensten van Google.
Met andere woorden: deze cookies gebruiken we puur en alleen om het websiteverkeer te
analyseren. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google Analytics.
Overigens plaatsen we soms content van sociale media, zoals Instagram of YouTube. Deze partijen
kunnen cookies plaatsen, en door middel daarvan jouw gegevens verwerken. Bekijk de
privacyverklaringen van deze partijen om na te gaan hoe zij jouw gegevens verwerken.

Doelen voor het verwerken van persoonsgegevens
Groene Passies verwerkt op verschillende manieren persoonsgegevens. Allereerst verwerken we
jouw gegevens als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Dit doen we alleen als je daar zelf
toestemming voor hebt gegeven: je hebt dan zelf je naam en e-mailadres ingevoerd. Wil je onze
nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan verwijderen we je uit onze database en slaan we jouw
gegevens niet meer op.

Ten tweede gebruiken we jouw gegevens als je een bestelling hebt geplaatst in onze webshop. Dit is
een ‘wettelijke verplichting’. We hebben jouw gegevens immers nodig om je bestelling te kunnen
versturen, of je te kunnen informeren als je bestelling bijvoorbeeld vertraging oploopt. Als je bij een
bestelling op onze site niet jouw persoonsgegevens wilt geven, dan kunnen wij de bestelling niet
voldoen. De Belastingdienst eist dat wij onze administratie zeven jaar bewaren. Daarom zullen we
jouw gegevens voor langere tijd moeten opslaan.

Recht op inzage
Je hebt het recht om in te zien welke gegevens we van jou hebben opgeslagen, waarom, en welke
dienst we hebben gebruikt om jouw gegevens op te slaan of te verwerken. Ook mag je ons verzoeken
je gegevens te verwijderen (dit is helaas niet mogelijk in het geval van een bestelling op onze
webshop – wij moeten deze gegevens vanwege de wet immers zeven jaar bewaren). Uiteraard heb je
het recht om je gegevens te wijzigen. Ook heb je het recht op dataportabiliteit: een moeilijk woord
voor het doorsturen van je gegevens aan een andere partij. Wil je hier gebruik van maken? Mail ons
dan op groenepassies@gmail.com.

