Privacy & Cookie Verklaring
Hartelijk dank voor je bezoek aan onze website!
In deze Privacy & Cookie verklaring informeren wij je over de persoonsgegevens die wij verzamelen en op
welke wijze wij deze gebruiken.
Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) verwerkt.
Wat doen wij met de persoonsgegevens
Via het contact formulier verzamelen wij je Naam, E-mail adres. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om
te kunnen reageren op jou bericht.
In het geval van een sollicitatie (via het sollicitatieformulier) komen je gegevens (Naam, E-mail adres, CV en
motivatie) binnen bij onze HR afdeling. Onze HR afdeling gebruiken jou gegevens uitsluiten om te beoordelen
of er een match is met de openstaande functie en om dan in contact te komen met jou.
De gegevens worden maximaal 2 weken bewaard
Wat zijn cookies en welke cookies gebruiken wij
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je
een website bezoekt.
Wij hebben een analytische Cookie vanaf de hosting provider welke het website verbruik meet. Deze
statistieken zijn volledig anoniem.
De website maakt verder nog gebruik van een functionele Cookie die zorgt voor een correcte werking van de
website.
Jouw rechten
Om jou privacy te kunnen waarborgen heb je een aantal rechten. Voor een uitgebreidere toelichting over je
rechten raden we je aan de website van Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen. Je hebt het:
•
•
•
•
•

recht op Inzage
recht op rectificatie
recht op gegevenswissing
recht op verwerkingsbeperking
recht op bezwaar

Als je op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indienen bij ons, dan kun je daarvoor een e-mail
sturen naar: info@flower-direct.com
Links naar andere websites
Onze website bevat links naar andere websites, zoals: Fairtrade, MPS, Globa Gap. Deze Privacy & Cookie
Verklaring geldt alleen voor deze website en wij raden je aan het Privacybeleid van de websites waarnaar
verwezen wordt ook te raadplegen.
Wijzigingen in de Privacy & Cookie Verklaring
Wijzigingen in de Privacy en Cookie Verklaring kunnen op elk gewenst moment door Flower Direct worden
aangepast.
Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 12-11-2019

