
Privacyverklaring en Cookieverklaring 

Blij Landschap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Blij Landschap verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (indien aan ons 
verstrekt): 

• Voor- en achternaam; 

• Adresgegevens; 

• Telefoonnummer;  

• E-mailadres; 

• Land; 

• Rekeninggegevens. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

Onze website en/of dienst heeK niet de intenLe gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 
online acLviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
ons contacQormulier, dan verwijderen wij deze informaLe. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 

Blij Landschap verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

• Het aSandelen van uw betaling 

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

Cookies  
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met 
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw 
computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informaLe kan bij een volgend bezoek weer naar 
onze servers teruggestuurd worden.  
Wanneer u uw gegevens invult op onze formulieren, worden uw gegevens in een cookie opgeslagen. 
Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeK in te vullen als u weer 
gebruikt maakt van een formulier. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Gegevens van websitebezoek  
Op de site gebruiken wij Google AnalyLcs om de werking van de site te kunnen analyseren en om het 
rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informaLe aan derden 
verschaffen indien Google hiertoe weYelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informaLe 
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de 
verkregen analyLcs informaLe te gebruiken voor andere Google diensten. De informaLe die Google 
verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. 



Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Blij Landschap bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor 
de persoonsgegevens: 
Persoonsgegevens > Bewaartermijn van 5 jaar (na aflopen samenwerking).  
WeYelijk verplichLngen kunnen leiden tot een andere, langere bewaartermijn. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Blij Landschap verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met u of om te voldoen aan een weYelijke verplichLng. 


	Privacyverklaring en Cookieverklaring
	Persoonsgegevens die wij verwerken:
	Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
	Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
	Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
	Delen van persoonsgegevens met derden


