
PRIVACY BELEID FLORISE COMMUNICATIE 
	

Florise Communicatie respecteert de privacy van haar opdrachtgevers en relaties. We verklaren dat we de persoonsgegevens 
zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening 
Gegevensbescherming (AVG) stelt. 
 
Privacy verklaring 
Florise Communicatie verwerkt persoonsgegevens om haar dienstverlening uit te kunnen voeren. Het betreft concreet de 
volgende persoonsgegevens: naam van de contactpersoon en zijn of haar mobiele telefoonnummer en zijn of haar emailadres. 
Florise Communicatie gebruikt alleen bij noodzaak de persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en relaties in 
correspondentie over offertes, facturen, contracten, brieven en adviezen met de betreffende opdrachtgevers en relaties.  
 
De persoonsgegevens van onze opdrachtgevers en relaties worden eveneens verwerkt in het boekhoudprogramma ‘Trifact’ dat 
wordt aangeboden door Verhoeve Advies te Leusden. De gegevens worden bij Trifact en Verhoeve Advies veilig opgeslagen en 
worden niet gebruikt voor andere doeleinden. 
 
Florise Communicatie verkoopt de persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en relaties niet aan derden en vertrekt deze 
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dat 
geval vermelden wij dit expliciet. 
 
De persoonsgegevens bewaart Florise Communicatie zolang de samenwerking loopt en zolang het strikt noodzakelijk is om 
deze te archiveren en zo lang als dat wettelijk verplicht wordt. Deze gegevens worden bij opheffing van Florise Communicatie 
vernietigd of bij verkoop van Florise Communicatie overgedragen aan de nieuwe eigenaar. 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, verwijderen of bezwaar te maken op de verwerking van uw 
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met Florise Communicatie via ca@florisecommunicatie.nl 
 
Beveiligingsmaatregelen 
Uiteraard beschermt Florise Communicatie alle gegevens van haar opdrachtgevers en relaties door te werken met computers, 
tablets en smartphones die voorzien zijn van een wachtwoord.  
 
Florise Communicatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. 
 
Intellectueel eigendom 
De teksten, beelden, logo’s, illustraties, video’s en geluidsfragmenten welke op de website van Florise Communicatie 
(www.florisecommunicatie.nl) zijn vermeld zijn eigendom van Florise Communicatie. Het is niet toegestaan om deze teksten, 
beelden, logo’s, illustraties, video’s en geluidsfragmenten op enige wijze te bewerken en/of openbaar te maken. Voor meer 
informatie over het intellectueel eigendom verwijst Florise Communicatie door naar haar Algemene Voorwaarden op de 
contactpagina van www.florisecommunicatie.nl 
 
Disclaimer 
Aan de informatieve website van Florise Communicatie (www.florisecommunicatie.nl) kunnen geen rechten worden ontleend.  
 
Leusden, juli 2018  
 
  
  
 


