
Privacyverklaring 

Deze privacy verklaring is van toepassing op abonnees van de Sleutelbloem nieuwsbrief, bezoekers 

van de websites www.de-sleutelbloem.nl en/of www.de-primula.nl 

 

De Sleutelbloem is op het volgende adres te bereiken: 

Postadres:   Ir. Nysinghweg 13a 

Vestigingsadres:  Ir. Nysinghweg 13a 

Telefoon:   0172-409143 

E-mailadres:   info@de-Sleutelbloem.nl 

KvK:   69095612 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

De Sleutelbloem heeft persoonsgegevens van u omdat u heeft aangegeven graag de nieuwsbrief te 

willen ontvangen of omdat één van bovenstaande website heeft bezocht. 

• Uw e-mail adres 

• IP-Adres 

WAAROM DE SLEUTELBLOEM GEGEVENS NODIG HEEFT 

De Sleutelbloem verwerkt uw persoonsgegevens om de door u gewenste Sleutelbloem nieuwsbrief 

en Sleutelbloem promoties toe te sturen. 

HOE LANG DE SLEUTELBLOEMGEGEVENS BEWAART 

De Sleutelbloem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het beoogde 

doel. 

DELEN MET DERDEN 

De Sleutelbloem deelt uw persoonsgegevens niet met derden, zonder uitdrukkelijke toestemming 

van u zelf. 

WEBSITEBEZOEK 

Op de website www.de-sleutelbloem en www.de-primula.nl worden algemene bezoekgegevens 

bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die 

uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag 

op de website. Sleutelbloem gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. 

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt 

een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen info@de-sleutelbloem.nl . De Sleutelbloem 

zal zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op uw verzoek reageren. 



BEVEILIGEN 

De Sleutelbloem 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 met de Sleutelbloem op info@de-sleutelbloem.nl 

KLACHTEN 

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U bent nooit 

verplicht om uw gegevens met de Sleutelbloem te delen. 

 


