PRIVACY in verband met de AVG wet
Oxalis tuinontwerpen gaat altijd op een integere manier om met uw gegevens. In het kader van de AVG
wet (algemene verordening gegevensbescherming) wil Oxalis u laten weten wat er met uw gegevens
gebeurt en op welke manier Oxalis deze beschermt.

Oxalis tuinontwerpen
Oxalis tuinontwerpen maakt ontwerpen, beplantingsplannen, geeft tuinadviezen voor particulieren en
verzorgt soms lezingen voor geïnteresseerde tuinliefhebbers.
Oxalis staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met de gegevens zoals aangegeven in de
voetnoot bij deze verklaring.

Welke gegevens verzamelt Oxalis?
Oxalis slaat uw adresgegevens op. Daaronder wordt verstaan; uw naam, adres, telefoonnummer(s) en
uw mailadres(sen). Indien het een opdracht of advies betreft, worden foto’s van de tuinsituatie vóór,
tijdens of na aanleg van de tuin gemaakt. Daarnaast worden tekeningen van ontwerpen en
beplantingsplannen voor uw tuin, alsmede onderhoudsplannen en adviezen bewaard.
Bij een bezoek aan de Oxalis website (www.oxalis-tuinontwerpen.nl) worden gegevens anoniem
gebruikt in Google analytics. Tevens staat er op de Oxalis website een facebook plug in. Wanneer u het
contactformulier op de Oxalis website invult, zijn deze gegevens automatisch bekend bij de provider van
de website.
Indien u Oxalis facturen per bank betaalt, is uw IBAN nummer bij Oxalis en de ASN bank bekend.

Waarom verzamelt Oxalis deze gegevens?
De adresgegevens worden verzameld om contact met u op de kunnen nemen en om u op de hoogte te
brengen van b.v. de verkoop van bloembollen in het najaar. Het fotomateriaal wordt gebruikt om het
verschil te kunnen zien tussen de tuin vóór en na aanleg.

Wat doet Oxalis met uw gegevens?
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Uw gegevens worden gedurende 15 jaar op mijn pc bewaard en
worden als back-up opgeslagen op Google Drive.
Indien
nodig
worden
uw
adresgegevens,
foto’s
en
ontwerpen/beplantingsplannen doorgegeven aan de hovenier die uw
tuin aanlegt en aan de leverancier van materialen zoals beplanting of
anderszins.
Oxalis gebuikt foto’s van uw tuin vóór of na aanleg soms voor PR en/of
informatieve doeleinden. Wanneer er geen personen op de foto’s
voorkomen, worden deze zonder naam of adres of andere herkenbare
gegevens gebruikt voor b.v. facebook berichten, pinterest of
illustratiemateriaal op mijn blog (te vinden via www.oxalistuinontwerpen.nl).
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Mochten er, in een uitzonderlijk geval, toch beelden van u of uw
gezin/bekenden op de foto’s staan, dan zal altijd toestemming gevraagd
worden wanneer de beelden voor PR gebruikt worden.
Indien uw tuin voor publicatie in tijdschriften of boeken gebruikt wordt,
zal hierover altijd eerst met u overlegd worden, waarna u al dan niet uw
toestemming geeft.

Uw rechten





Indien gewenst, verleent Oxalis u inzicht in de opgeslagen gegevens
Indien Oxalis gegevens per abuis verkeerd genoteerd heeft, zullen ze op uw verzoek worden
gewijzigd. U kunt dit laten weten door een bericht te sturen naar info@oxalis-tuinontwerpen.nl
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Oxalis omgaat met uw gegevens, kunt u deze
klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
Indien u besluit dat de door Oxalis opgeslagen gegevens niet langer gebruikt mogen worden
dan hebt u het recht dit aan te geven. U kunt dit Oxalis laten weten via een mailbericht
(info@oxalis-tuinontwerpen.nl). Al uw gegevens zullen dan per direct uit de opslagen Oxalis
bestanden, inclusief back-ups, verwijderd worden.

Beveiliging van uw gegevens
Uw gegevens worden op mijn PC beveiligd door een betaalde versie van de AVG virus scanner. De
back-up van alle Oxalis bestanden op Google Drive wordt beschermd door een uniek wachtwoord dat
alleen bij Oxalis bekend is. Mijn website is beveiligd door het https systeem. Ook mijn emailaccount
voldoet aan de verplichte veiligheidseisen (beiden zijn getest met www.internet.nl)
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Oxalis tuinontwerpen
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