
Privacybeleid  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?                                    
Bloomed Eenmanszaak (“Bloomed”), gevestigd aan de Vellerselaan 36, 3772 PP Barneveld, is de 
verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid.  

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?  
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bloomed verwerkt van iedereen die 
weleens contact heeft (gehad) met Bloomed, zoals onze bezoekers/klanten. Onder Bloomed is mede 
begrepen de onderstaande websites en applicaties:  

www.bloomed.nl  

Wat zijn persoonsgegevens?  
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, 
telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens, zoals je IP-adres zijn persoonsgegevens. En 
andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je Bloomed bestelgeschiedenis of surfgedrag.  

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?  
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met 
Bloomed.nl, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners. We krijgen de gegevens 
rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt en gegevens invult. In sommige gevallen 
ontvangen we jouw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeau direct naar jou verstuurt, krijgen 
we jouw naam- en adresgegevens.  

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze 
bewaard?  

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling.  
Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je 
op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren of services zijn deze 
gegevens nodig.   

Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer. 
De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de 
wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.  

Google Analytics  
Bloomed maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De 
aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), 
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bloomed.nl. Bloomed zal zo snel mogelijk, 
binnen zes weken, op jouw verzoek reageren.  

Beveiligen  
Bloomed neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Aanpassen Privacy Statement  
Bloomed behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website 
worden gepubliceerd.  

 


