
Privacy statement 
 
Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.breatheandbloom.info. 
Deze website wordt beheerd door Stichting Promotie Anthurium. Stichting Promotie Anthurium 
hecht waarde aan uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor 
(het verbeteren van) onze informatievoorziening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij 
over u hebben verzameld. 
 
Het gebruik van uw gegevens 
Stichting Promotie Anthurium gebruikt uw gegevens in het kader van promotionele acties of indien u 
aangeeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen. Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons 
verzendt, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens bewaren. Wij zullen uw gegevens en/of 
informatie niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij wij daar wettelijk toe worden verplicht.  
 
Verantwoordelijke 
Stichting Promotie Anthurium is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens 
in de zin van de AVG.  
 
Onze contactgegevens zijn: 
Stichting Promotie Anthurium 
Hoeksekade 117 
2661 JN Bergschenhoek 
+31 (0)6 82583183 
info@breatheandbloom.info 
 
Welke gegevens verzamelen wij?  
Stichting Promotie Anthurium verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons 
verstrekt via het mailadres op deze website. In deze gevallen verzamelen wij uitsluitend de volgende 
persoonsgegevens:   

- Naam 
- Organisatie 
- E-mailadres 
- (Mobiel) telefoonnummer 

 
Cookies 
Stichting Promotie Anthurium plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te 
verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak 
bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we 
bij welke informatie de browser deelt. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u 
door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser.  
 
Google Analytics 
Voor analysedoeleinden maken wij gebruik van Google Analytics. Het gaat daarbij om anonieme 
verwerking van data in een beveiligde omgeving, die voldoet aan de eisen van de AVG. In deze 
gevallen verzamelen wij de volgende gegevens: 

- Gegevens over uw activiteiten op onze website 
- Internetbrowser en apparaat type 

mailto:info@breatheandbloom.info


Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 
Contactgegevens die wij verkrijgen bij het inschrijven voor een nieuwsbrief zullen wij deze bewaren 
voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst. Na afloop van deze dienstrelatie 
worden uw persoonsgegevens maximaal 1 jaar bewaard.  
 
Wijzigingen 
Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde 
terug te vinden via onze website www.breatheandbloom.info. Alle wijzigingen die wij in de toekomst 
in het privacy beleid doorvoeren, worden op deze pagina geplaatst. 
 

http://www.breatheandbloom.info/

