
Privacyverklaring Wetter Tuinen 

Inleiding 
In deze privacyverklaring leest u op welke manier uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe 
daarmee omgegaan wordt.  

Wetter Tuinen 
Wetter Tuinen is een eenmanszaak. De eigenaar van Wetter Tuinen is Cindy Wetter. 

Contactgegevens: 
Wetter Tuinen 
Cindy Wetter 
Delftlaan 205 (geen bezoekadres) 
2024CA Haarlem 
www.wettertuinen.nl 
info@wettertuinen.nl 
06-50602540 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 
Wetter Tuinen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten 
van Wetter Tuinen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan 
Wetter Tuinen verstrekt.  

Gegevens die o.a. kunnen worden verwerkt zijn:  
• Voor- en achternaam 
• Geslacht 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer(s) 
• E-mailadres 
• IP-adres 
• Bankrekeningnummer 
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in een persoonlijk of telefonisch gesprek of in 

correspondentie  

Doeleinden: 
Wetter Tuinen verwerkt uw persoonsgegevens met het primaire doel haar dienstverlening, waar u om 
verzoekt, uit te kunnen voeren en/of te verbeteren. Hieronder vallen o.a. de volgende handelingen: 
• Contact opnemen, zowel telefonisch, per e-mail als met de post; dit kan zijn op uw verzoek, indien 

dit nodig is of om onze diensten uit te kunnen voeren  
• U bezoeken n.a.v. een bezoekafspraak 
• Het afhandelen van uw betaling 

Daarnaast verwerkt Wetter Tuinen uw gegevens om: 
• U te kunnen informeren over wijzigingen in onze dienstverlening 
• U mogelijk na verloop van tijd te benaderen voor (het maken van) beeldmateriaal t.b.v. de website 

van Wetter Tuinen of voor een evaluatie van de dienstverlening  
• Te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen zoals registratie t.b.v. belastingaangifte 

Hoe lang we uw gegevens bewaren: 
Wetter Tuinen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen 
die gelden voor de opslag van financiële gegevens.  Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan 
wel als er geen overeenkomst tot stand is gekomen, worden uw gegevens verwijderd en/of vernietigd.  

Het delen van uw gegevens met anderen: 
Wetter Tuinen deelt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering 
van de overeenkomst welke u met ons aangaat, of om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. 

Beveiliging 

http://www.wettertuinen.nl


Wetter Tuinen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw 
persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige 
(andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 
info@wettertuinen.nl. 

Wijzigingen privacy beleid 
Wetter Tuinen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, 
bijvoorbeeld wanneer de wet- en regelgeving daarom vraagt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de 
website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie.  

mailto:info@wettertuinen.nl

