
Privacy statement 

 

Florpartners vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom geven wij 

u in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie over de wijze waarop wij 

persoonsgegevens verwerken. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid behandel en beveiligd. 

 

Welke gegevens verwerken wij? 

NAW gegevens: 

- Als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij u uw contactgegevens op te geven zodat wij 

de informatie aan u kunnen sturen. 

- Als u klant wordt/bent, hebben wij in ieder geval uw contactgegevens (naam, adres, 

woonplaats, telefoonnummer en emailadres) nodig. 

- Als u bij ons solliciteert, vragen wij uw cv en mogelijk andere persoonsgegevens. Deze 

gegevens bewaren we, na uw toestemming hiervoor, maximaal 12 maanden nadat u bij 

ons heeft gesolliciteerd. 

 

Waarom verwerken wij uw gegevens? 

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn: 

- De uitvoering van onze dienstverlening; 

- We houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails en nieuwbrieven. Wilt u liever 

geen mails of nieuwsbrieven ontvangen? Geen probleem, u kunt dit direct aan ons 

doorgeven op info@florpartners.nl . 

 

Hoe komen we aan uw gegevens? 

In de meeste gevallen krijgen we de gegevens rechtstreeks van u. We leggen zoveel mogelijk vast 

van welke bronnen we gegevens hebben ontvangen. We informeren u zoveel mogelijk over de 

bronnen waar we de gegevens van hebben ontvangen. 

 

Wat is de rechtsgrond om de persoonsgegevens te gebruiken? 

- U heeft toestemming gegeven; 

- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht / overeenkomst; 

- De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld 

het opvragen van een kopie identiteitsbewijs om u te identificeren. 

 

Hoe beveiligen we de gegevens? 

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische 

maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen. Denk daarbij aan maatregelen 

om IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan een beveiliging van 

de fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. 
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Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij 

gegevens mogen of moeten bewaren. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact met 

ons opnemen. 

 

Met wie delen we gegevens? 

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit op grond van de wet is toegestaan en 

noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Florpartners is verantwoordelijk voor een 

zorgvuldige verwerking van uw gegevens. 

 

Wat zijn uw rechten? 

- Gegevens inzien of verbeteren: u hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens 

wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen; 

- Gegevens laten verwijderen: u hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u 

hebben te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig 

zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, wanneer u toestemming 

tot verwerking heeft ingetrokken, de persoonsgegevens niet correct zijn verwerkt. 

 

Social media 

Wij plaatsen nieuwberichten op onze website en via facebook. Wanneer uw gegevens in deze 

nieuwsberichten worden vermeld en deze nog niet openbaar zijn, zullen wij van te voren 

toestemming hiervoor vragen. 

 

Vragen of klachten 

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met Ronald 

Grootscholten (r.grootscholten@florpartners.nl). 

 


