
Privacy
De persoonsgegevens die u aan FloracCve verstrekt, worden opgenomen in de databestanden van 
FloracCve, gevesCgd op de Ferdinand Bolweg 33, 1181 XC te Amstelveen. Deze gegevens worden 
door FloracCve verwerkt en gebruikt in het kader van de order- en klantenadministraCe, ter 
beoordeling, ondertekening en doorvoering van een bestelling en om de klantenrelaCe die hieruit 
ontstaat te beheren, met daarin inbegrepen het innen van openstaande vorderingen, het bestrijden 
van fraude en/of het voldoen aan weDelijke verplichCngen.
 
Ook met het oog op het voeren van (gepersonaliseerde) informaCe- en promoCecampagnes verband 
houdende met onze producten en diensten maken wij gebruik van persoonsgegevens. FloracCve 
verspreidt voor deze informaCe- en promoCecampagnes eventueel een e-mail nieuwsbrief. Een ieder 
die geen prijs stelt op deze nieuwsbrief kan zich hiervoor afmelden.
 
Omdat wij de privacyregels uitdrukkelijk respecteren, worden uw gegevens buiten geselecteerde 
partners die door FloracCve worden ingeschakeld (bijvoorbeeld ter uitlevering van uw 
order) niet aan derden verstrekt, tenzij dit geschiedt met uw uitdrukkelijke toestemming. Ook op 
onze partners rust de verplichCng vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en deze alleen te 
gebruiken voor doeleinden ter bevordering van een adequate uitvoering van uw order.
 
Beveiligde Server
FloracCve.nl draait op een beveiligde server van Hostnet. Zij hebben passende technische en 
organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige 
vorm van onrechtmaCge verwerking door derden.
 
U kunt te allen Cjde inzage krijgen in uw gegevens door contact met ons op te nemen. U bent 
bovendien gerechCgd wijziging van de gegevens te eisen indien deze niet correct zijn weergegeven.
 
Kortom: Privacy en veiligheid gaat boven alles bij FloracCve!
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