
PRIVACY VERKLARING


Wij, BLOOM bridal atelier, zijn verantwoordelijk voor de bescherming van jouw 
persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn 
verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 


Dit privacybeleid is van toepassing op producten en diensten van BLOOM bridal atelier.

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

Je gegevens zullen we nooit aan derden verkopen en/of verstrekken.


OVER ONS


bloombridalatelier.nl wordt beheert door Marian van der Leij.


BLOOM bridal atelier

Pr. Kennedystraat 7

5321 TH Hedel


KvK: 54907284


WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?


Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een 
contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor on ze 
producten en diensten, zal jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de 
gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:


Voor- en achternaam

e-mailadres

Telefoonnummer

Trouwdatum

Lichaamsmaten

Gegevens over jouw voor publicatie op onze website, Facebook-pagina, Pinterest-pagina of in het 
atelier (denk aan een foto van jouw trouwdag) kan alleen nadat je hebt aangegeven via een e-mail 
hier toestemming voor te geven.


MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?


De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:


Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. 


Het perfect en tijdig op maat maken van je trouwjurk.


Verzenden van onze nieuwsbrief, alleen als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.


We mailen je (alleen als je dit expliciet hebt aangevraagd) onze gratis weggever.

Hierna zullen we je niet automatisch op onze maillijst zetten.


We mailen je mogelijk om feedback te vragen over onze producten en diensten.


We analyseren jouw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het 
aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


http://bloombridalatelier.nl


DERDEN


De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van de webapplicaties die wij 
gebruiken ten behoeve van onze website. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten 
behoeve van het doel en van de betreffende applicatie en zullen niet verder worden verspreid.


De bedrijven waarbij we je gegevens gebruiken zijn:

Weebly: Onze website is gemaakt met Weebly en we maken gebruik van een aantal plug-ins die 
ook gegevens bewaren.

Google Analitics: analyse van de website en haar gebruiker

Mailchimp e-mailmarketing: heb je je ingeschreven via de website of via Facebook, dan is de 
informatie gelinkt met Mailchimp. Binnen mailchip heb ik jouw voornaam en e-mailadres gekregen 
om jou maximaal 4 keer per maand informatie te sturen over de activiteiten van BLOOM bridal 
atelier. Je hebt hiervoor toestemming gegeven en kunt je bij iedere mail weer uitschrijven.

Hostnet: De server waar onze website draait 

ASNbank: daar komen de betalingen van jou terecht aan BLOOM bridal atelier

ThePerfectWedding: Via hun site stuur ik je verzoek voor een review 


SOCIAL MEDIA


We willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te 
delen via social media. Dit kan (onder andere) door middel van social media (share)buttons.

Van de volgende social media platforms hebben wij buttons geplaatst.

Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media platforms om te weten hoe zij 
omgaan met privacy. 


Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

Facebook

Pinterest

Instagram


LINKS 


Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen (bijvoorbeeld van 
ThePerfectWedding). Door op deze link te klikken ga je naar een website buiten 
bloombridalatelier.nl om. het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. 
Hiervoor verwijzen wij naar de cookie- en privacyverklaring van de betreffende website.


BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS


we hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen 
tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

Deze maatregelen, waaronder versleuteling via een SSL-certificaat zorgen voor een 
beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.


BEWAARTERMIJN


We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. 
Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk na 1 maand 
worden verwijderd. 


De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan de 
wettelijke verplichting te voldoen. De gegevens worden binnen 1 jaar na verloop van deze 
verplichting door ons verwijderd.


http://bloombridalatelier.nl


DE INFORMATIE DIE JE HEBT GEDEELD INZIEN EN AANPASSEN


Als e je hebt aangemeld op onze website voor onze nieuwsbrief of gratis weggever, mailen we je 
om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat we hebben beloofd. We gebruiken hiervoor het 
programma Mailchimp. Dat betekent dat Mailchimp jouw gegevens ook ontvangt.

We verwerken deze gegevens voor zolang als je op onze maillijst stelen je hiervoor niet hebt 
afgemeld of uiterlijk 12 maanden nadat je de laatste mail hebt ontvangen voor een gratis 
weggever of actie en je daarna niet hebt aangegeven ook de nieuwsbrief te willen ontvangen.

Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links die je 
onderaan elke mail van ons ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, zullen we je 
gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen.


Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb 
je het recht de toestemming voor het verwerken van de gegevens die je ons hebt verstrekt weer in 
te trekken. Stuur als je dat wilt een e-mail naar info@bloombridalatelier


Tot slot wijzen we je erop dat je het recht hebt een  klacht in te dienen over de verwerking bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens.


WIJZIGINGEN


Eventuele wijzigingen op onze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. We 
raden je daarom aan deze verklaring regelmatig nog eens te lezen.


