Privacy verklaring Floorganized
Van de eenmanszaak Floorganized
Inleiding
Floorganized, gevestigd in Zwolle is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Floorganized respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en
draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die haar tijdens
het gebruik van deze website, handmatig of automatisch verschaft wordt, strikt
vertrouwelijk en zorgvuldig zal worden behandeld en beveiligd.
Floorganized houdt zich aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Welke gegevens?
Floorganized verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
diensten van Floorganized en/of omdat u deze zelf aan Floorganized verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Floorganized
verwerkt:
-Voor- en achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
In voorkomende gevallen:
-Bankrekeningnummer
-Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in
correspondentie en telefonisch
-Locatiegegevens
-Gegevens over uw activiteiten op de website van Floorganized

Grondslag en doel
-Contact door bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van
Floorganized uit te kunnen voeren
-U te informeren over wijzigingen van de diensten en/of producten van Floorganized
-Om goederen en diensten bij u af te leveren

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door Floorganized en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar
op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Nloorganized.nl.
Floorganized wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat
kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Bewaartermijn
Floorganized bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw
persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar na beë indiging en afwikkeling van
de opdracht bewaard, tenzij Floorganized verplicht is deze langer te bewaren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Floorganized gebruikt
Floorganized gebruikt alleen technische en functioneel cookies. De cookies die
Floorganized gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de

website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Floorganized hiermee haar website optimaliseren.

Beveiliging
Floorganized neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op via info@Nloorganized.nl.
Verstrekking gegevens aan derden
Floorganized verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Vragen
Als u vragen heeft over deze privacy verklaring kunt u hierover contact opnemen
via info@Nloorganized.nl
Wijzigingen
Floorganized behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacy verklaring, zodat het aanbeveling verdient deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen opdat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 september 2021
Contactgegevens
Floorganized
www.Nloorganized.nl

Telefoon: + 31 6 13 67 12 65
E-mail: info@Nloorganized.nl
KvK-nummer: 83847839

