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I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon 
 

De verantwoordelijke persoon binnen de betekenis van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) en andere voorschriften inzake gegevensbescherming is: 

 

Florentin B.V. 

Energieweg 132 

3641 RT Mijdrecht 

Nederland 

Telefoon: +31 (0)297 255096 

E-mail: Info-WER@obelaglobal.com 

Website: www.florentin-bio.com 
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II. Algemene informatie over gegevensverwerking 
 

1. Toepassingsgebied van de verwerking van persoonlijke gegevens 

 

Wij verwerken principieel alleen persoonlijke gegevens van onze gebruikers voor zover dit 

noodzakelijk is voor de voorziening van een functionele website alsook onze inhoud en 

services. De verwerking van persoonlijke gegevens van onze gebruikers wordt veelal alleen 

uitgevoerd na de instemming van de gebruiker. Een uitzondering is van toepassing in die 

gevallen waarbij het verkrijgen van voorgaande toestemming niet mogelijk is om feitelijke 

redenen en de verwerking van de gegevens vereist wordt door wettelijke bepalingen. 

 

2. Juridische basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens 

 

Voor zover we de instemming van de betrokkene verkrijgen voor het verwerken van 

persoonlijke gegevens, dient Artikel 6(1)(1)(a) AVG als de juridische basis. 

 

Bij het verwerken van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een 

contract waarbij de betrokkene een partij is, dient Artikel 6(1)(1)(b) AVG als de juridische 

basis. Dit is tevens van toepassing op verwerkingen die nodig zijn voor de implementatie van 

precontractuele maatregelen. 

 

Voor zover de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van 

een wettelijke verplichting waarbij ons bedrijf onderwerp is, dient Art. 6(1)(1)(c) AVG als de 

juridische basis. 

 

In het geval dat essentiële belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon 

het noodzakelijk maken om persoonlijke gegevens te verwerken, dient Artikel 6(1)(1)(d) AVG 

als de juridische basis. 

 

Als de verwerking noodzakelijk is voor het beschermen van een legitiem belang van ons 

bedrijf of een derde en de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene 

wegen niet zwaarder dan het eerstgenoemde belang, dan dient Artikel 6(1)(1)(f) AVG als de 

juridische basis voor de verwerking. 
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3. Gegevensverwijdering en opslagperiode 

 

De persoonlijke gegevens van de betrokkene zullen worden verwijderd of geblokkeerd zodra 

het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit is 

voorzien door de Europese of nationale wetgever in voorschriften, wetgeving of andere 

bepalingen van de Unie waarbij de verantwoordelijke persoon onderwerp is. De gegevens 

worden tevens geblokkeerd of verwijderd als een opslagperiode voorgeschreven door de 

voornoemde normen verloopt, tenzij er een noodzaak is voor de verdere opslag van de 

gegevens voor het sluiten of de uitvoering van een contract. 

 
III. Rechten van de betrokkene 

 

Als je persoonlijke gegevens worden verwerkt, dan ben je een betrokkene binnen de 

betekenis van AVG en je hebt de volgende rechten ten opzichte van de beheerder: 

 

1. Recht op informatie 

 

Je kunt de beheerder vragen om te bevestigen of persoonlijke gegevens betreffende jou 

worden verwerkt door hem. 

 

In geval van een dergelijke verwerking, kun je informatie vragen van de beheerder over het 

volgende: 

 
1. de doelen waarvoor de persoonlijke gegevens worden verwerkt; 
2. de categorieën van persoonlijke gegevens die worden verwerkt; 
3. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens 

betreffende jou zijn of worden onthuld; 
4. de geplande duur van de opslag van de persoonlijke gegevens gerelateerd aan jou of, 

indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de 
opslagduur; 

5. Het bestaan van een recht op rectificeren of wissen van persoonlijke gegevens 
betreffende jou, een recht op het beperken van verwerking door de beheerder of een 
recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking; 

6. het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit; 
7. enige beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de 

persoonlijke gegevens niet worden verzameld van de betrokkene; 
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8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, 

overeenkomstig Artikel 22(1) en (4) van de AVG en, ten minste in deze gevallen, - 
betekenisvolle informatie over de betrokken logica en het toepassingsgebied en 
bedoelde effecten van dergelijke verwerking voor de betrokkene. 
 

Je hebt het recht om te verzoeken om informatie over het feit of de persoonlijke gegevens 

betreffende jou worden verzonden naar een derde land of naar een internationale 

organisatie. In deze context kun je verzoeken om geïnformeerd te worden over de juiste 

beveiligingen overeenkomstig Art. 46 van de AVG in verband met de overdracht. 

 

Dit recht op toegang kan beperkt zijn voor zover het waarschijnlijk is dat het bereiken van het 

onderzoek of statistische doeleinden onmogelijk wordt gemaakt en de beperking 

noodzakelijk is om te voldoen aan de onderzoeks- of statistische doeleinden. 

 

2. Recht op rectificatie 

 

Je hebt een recht op rectificatie en/of voltooiing ten opzichte van de beheerder indien de 

verwerkte persoonlijke gegevens betreffende jou onnauwkeurig of onvolledig zijn. De 

beheerder moet de rectificatie zonder vertraging uitvoeren. 

Je recht op rectificatie kan beperkt zijn voor zover het waarschijnlijk is dat het bereiken van 

het onderzoek of statistische doeleinden onmogelijk wordt gemaakt en de beperking 

noodzakelijk is om te voldoen aan de onderzoeks- of statistische doeleinden. 

 

3. Recht op beperking van verwerking 

 

Je kunt onder de volgende voorwaarden verzoeken om de beperking van de verwerking van 

persoonlijke gegevens betreffende jou: 

 
1. als je de nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens betreffende jou betwist voor 

een tijdsperiode die het voor de beheerder mogelijk maakt om de nauwkeurigheid 
van de persoonlijke gegevens te verifiëren; 

2. de verwerking is onwettig en je weigert het wissen van de persoonlijke gegevens en 
verzoekt in plaats daarvan om de beperking van het gebruik van de persoonlijke 
gegevens; 
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3. de beheerder heeft de persoonlijke gegevens niet meer nodig voor de doeleinden van 

verwerking, maar je hebt ze nodig voor de indiening, uitoefening of verdediging van 
rechtsvorderingen, of 

4. als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21(1) AVG en 
het is nog niet vastgesteld of de legitieme gronden van de beheerder zwaarder wegen 
dan jouw gronden. 
 

Wanneer de verwerking van persoonlijke gegevens gerelateerd aan jou is beperkt, kunnen 

dergelijke gegevens worden verwerkt, met uitzondering van opslag, alleen met jouw 

instemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor 

de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of voor redenen 

van aanzienlijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat. 

 

Als de beperking van verwerking is opgelegd in overeenstemming met de bovenstaande 

voorwaarden, wordt je geïnformeerd door de beheerder voordat de beperking wordt 

opgeheven. 

 

Je recht op het beperken van verwerking kan beperkt zijn voor zover het waarschijnlijk is dat 

het bereiken van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk wordt gemaakt of 

ernstig wordt belemmerd en de beperking noodzakelijk is om te voldoen aan de onderzoeks- 

of statistische doeleinden. 

 

4. Recht op wissen 

 

a) Verplichting om te verwijderen 

Je kunt de beheerder vragen om de persoonlijke gegevens betreffende jou zonder vertraging 

te verwijderen en de beheerder is verplicht om deze gegevens zonder vertraging te 

verwijderen indien een van de volgende redenen van toepassing is: 

• De persoonlijke gegevens betreffende jou zijn niet meer nodig voor de doeleinden 
waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt. 

• Je trekt je instemming in waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig Art. 
6(1)(1)(a) of Art. 9(2)(a) AVG en er is geen andere juridische basis voor de verwerking. 

• Je maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig Artikel 21(1) van de AVG en 
er zijn geen doorslaggevende legitieme gronden voor de verwerking, of je maakt 
bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig Artikel 21(2) van de AVG. 

• De persoonlijke gegevens betreffende jou zijn onwettig verwerkt. 
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• Het verwijderen van de persoonlijke gegevens betreffende jou is noodzakelijk voor 
naleving van een wettelijke verplichting onder wetgeving van de Unie of lidstaat 
waarbij de beheerder onderwerp is. 

• De persoonlijke gegevens betreffende jou werden verzameld met betrekking tot 
diensten van de informatiemaatschappij aangeboden overeenkomstig Artikel 8(1) van 
de AVG. 
 

b) Informatie aan derden 

 

Als de beheerder de persoonlijke gegevens betreffende jou openbaar heeft gemaakt en 

verplicht is om ze te wissen overeenkomstig Artikel 17(1) van de AVG, zal hij redelijke 

maatregelen nemen, inclusief technische maatregelen, met betrekking tot de beschikbare 

technologie en de kosten van implementatie, voor het informeren van gegevensbeheerders 

die de persoonlijke gegevens verwerken waarvoor jij, als de betrokkene, hebt verzocht om 

alle links hiernaar, of kopieën of reproducties hiervan, te wissen. 

 

c) Uitzonderingen 

 

Het recht op wissen bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is 

 
1. voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie. 
2. voor naleving van een wettelijke verplichting die verwerking vereist onder wetgeving 

van de Unie of lidstaat waarbij de beheerder onderwerp is, of voor de uitvoering van 
een taak uitgevoerd in het openbare belang of bij de uitoefening van openbaar gezag 
toegekend aan de beheerder; 

3. om redenen van openbaar belang op het vlak van volksgezondheid overeenkomstig 
Art. 9(2)(h) en (i) en Art. 9(3) AVG; 

4. voor archiveringsdoeleinden in openbaar belang, doeleinden van wetenschappelijk of 
historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig Artikel 89(1) van de 
AVG, waarbij het recht waarnaar wordt verwezen in Deel a) het bereiken van de 
doeleinden van dergelijke verwerking waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig 
schaadt, of 

5. voor de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. 
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5. Recht op informatie 

 

Als je het recht op rectificatie, wissen of beperking van verwerking hebt doen gelden tegen 

de beheerder, is de beheerder verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens 

betreffende jou zijn onthuld, te informeren over deze rectificatie of wissen van de gegevens 

of beperking van verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning 

betreft. 

 

Je hebt het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers door de beheerder. 

 

6. Recht op gegevensportabiliteit 

 

Je hebt het recht om de persoonlijke gegevens betreffende jou die je hebt verleend aan de 

beheerder, te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door een computer 

leesbaar formaat. Je hebt tevens het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere 

beheerder zonder belemmering van de beheerder aan wie de persoonlijke gegevens zijn 

verleend, voor zover 

 
1. de verwerking is gebaseerd op instemming overeenkomstig Art. 6(1)(1)(a) AVG of Art. 

9(2)(a) AVG of op een contract overeenkomstig Art. 6(1)(1)(b) AVG en 
2. de verwerking wordt uitgevoerd met de hulp van geautomatiseerde procedures. 

 

Bij het uitoefenen van dit recht, heb je ook het recht om de persoonlijke gegevens 

betreffende jou direct te laten overdragen van de ene naar de andere beheerder, voor zover 

dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet 

worden beïnvloed. 

 

Het recht op gegevensportabiliteit zal niet van toepassing zijn op verwerking van persoonlijke 

gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een taak in openbaar belang of bij de 

uitoefening van openbaar gezag toegekend aan de beheerder. 

 

7. Recht op bezwaar 

 

Je hebt het recht om op elk gewenst moment, om redenen die ontstaan uit je specifieke 

situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens gerelateerd aan  



 

pagina 8  van 32 

 

 

jou, wat wordt uitgevoerd op basis van Artikel 6(1)(1)(e) of f AVG; dit is tevens van toepassing 

op profilering gebaseerd op deze bepalingen. 

 

De beheerder zal de persoonlijke gegevens betreffende jou niet meer verwerken tenzij hij 

dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die voorbij gaan aan jouw 

belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van 

rechtsvorderingen. 

 

Als de persoonlijke gegevens betreffende jou worden verwerkt voor het doel van directe 

marketing, dan heb je het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de 

verwerking van de persoonlijke gegevens betreffende jou voor het doel van dergelijke 

marketing; dit is tevens van toepassing op profilering, voor zover het gerelateerd is aan 

dergelijke directe marketing. 

 

Als je bezwaar maakt tegen verwerking voor doeleinden van directe marketing, worden de 

persoonlijke gegevens betreffende jou niet meer verwerkt voor deze doeleinden. 

 

Je hebt de mogelijkheid om je recht om bezwaar te maken in verband met het gebruik van 

diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen door middel van geautomatiseerde 

procedures met gebruik van technische specificaties. 

 

Je hebt tevens het recht om bezwaar te maken, op gronden gerelateerd aan je specifieke 

situatie, tegen de verwerking van persoonlijke gegevens betreffende jou, wat wordt 

uitgevoerd voor doeleinden van wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische 

doeleinden overeenkomstig Artikel 89(1) van de AVG. 

 

Je recht om bezwaar te maken kan beperkt zijn voor zover het waarschijnlijk is dat het 

bereiken van het onderzoek of statistische doeleinden onmogelijk wordt gemaakt en de 

beperking noodzakelijk is om te voldoen aan de onderzoeks- of statistische doeleinden. 
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8. Recht op intrekken van de verklaring van instemming onder wetgeving inzake 

gegevensbescherming 

 

Je hebt het recht om je instemming met gegevensverwerking op enig moment in te trekken. 

Het intrekken van instemming is niet van invloed op de wettigheid van de verwerking 

uitgevoerd op basis van de instemming tot het intrekken. 

 

9. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen inclusief profilering 

 

Je hebt het recht geen onderwerp te zijn van een besluit enkel en alleen gebaseerd op 

geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, wat rechtsgevolgen produceert 

betreffende jou of een vergelijkbaar aanzienlijk effect heeft op jou. Dit is niet van toepassing 

als het besluit 

 
1. noodzakelijk is voor het sluiten of de uitvoering van een contract tussen jou en de 

beheerder, 
2. is toegestaan door wetgeving van de Unie of de lidstaat waarbij de beheerder 

onderwerp is, en die wetgeving bevat geschikte maatregelen voor het beveiligen van 
je rechten en vrijheden en je legitieme belangen, of 

3. is met je uitdrukkelijke instemming. 
 

Deze besluiten mogen echter niet zijn gebaseerd op speciale categorieën van persoonlijke 

gegevens overeenkomstig Artikel 9(1) van de AVG, tenzij Artikel 9(2)(a) of (b) van de AVG van 

toepassing is en geschikte maatregelen zijn genomen voor het beschermen van de rechten 

en vrijheden en je legitieme belangen. 

 

Met betrekking tot de gevallen waarnaar wordt verwezen in 1 en 3, zal de beheerder redelijke 

stappen ondernemen voor het beveiligen van de rechten en vrijheden en de legitieme 

belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op het verkrijgen van de 

interventie van een persoon van de beheerder, voor het uiten van zijn of haar standpunt en 

om het besluit te betwisten. 
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10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit 

 

Zonder afbreuk te doen aan enig ander administratief beroep of beroep in rechte, heb je het 

recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de 

lidstaat van je woonplaats, plaats van werk of de plaats van de vermeende inbreuk, als je 

vindt dat de verwerking van persoonlijke gegevens betreffende jou een inbreuk is op de AVG. 

 

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend zal de klager informeren over 

de status en het resultaat van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een beroep in rechte 

onder Artikel 78 AVG. 

 
IV. Verstrekking van de website en aanmaken van logboekbestanden 

 

1. Omschrijving en toepassingsgebied van gegevensverwerking 

 

Bij elke keer dat onze website wordt geopend, verzamelt ons systeem automatisch gegevens 

en informatie van het computersysteem van de computer die toegang verkrijgt. 

De volgende gegevens worden verzameld: 

 

• Informatie over het type browser en de gebruikte versie 

• Het IP-adres van de gebruiker 

• Datum en tijd van toegang 
 

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens 

worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen. 

 

2. Doel van de gegevensverwerking 

 

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de 

website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Voor dit doel moet het IP-

adres van de gebruiker opgeslagen blijven voor de duur van de sessie. 

 

De opslag in logbestanden vindt plaats om te zorgen voor de functionaliteit van de website. 

Bovendien gebruiken we de gegevens voor het optimaliseren van de website en om te zorgen  
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voor de beveiliging van onze systemen van informatietechnologie. Een evaluatie van de 

gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats in deze context. 

 

Deze doeleinden zijn tevens ons legitieme belang in gegevensverwerking in 

overeenstemming met Art. 6(1)(1)(f) AVG. 

 

3. Juridische basis voor de gegevensverwerking 

 

De juridische basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logboekbestanden is Art. 

6(1)(1)(f) AVG. 

 

4. Duur van opslag 

 

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer vereist zijn voor het bereiken van het 

doel waarvoor ze werden verzameld. In het geval van de verzameling van gegevens voor de 

voorziening van de website, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd. 

 

In het geval van de opslag van gegevens in logbestanden, is dit het geval na uiterlijk één 

maand.  

 

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering 

 

De verzameling van gegevens voor de voorziening van de website en de opslag van de 

gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg 

is er voor de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar te maken. 

 
V. Gebruik van cookies 

 

1. Omschrijving en toepassingsgebied van gegevensverwerking 

 

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de 

internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. 

Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen in het 

besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks tekens  
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waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website weer wordt 

opgeroepen. 

 

Wij gebruiken cookies om onze website meer gebruiksvriendelijk te maken. Sommige 

elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser kan worden 

geïdentificeerd, zelfs na het verwisselen van pagina. 

 

De volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden in de cookies: 

 

• Frequentie van pageviews 
 

De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens worden gepseudonimiseerd door 

technische voorzorgsmaatregelen. Daarom is het niet meer mogelijk om de gegevens toe te 

wijzen aan de oproepende gebruiker. De gegevens worden niet samen met andere 

persoonlijke gegevens van de gebruikers opgeslagen. 

 

2. Doel van de gegevensverwerking 

 

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het vereenvoudigen van het 

gebruik van websites voor gebruikers. Sommige functies van onze website kunnen niet 

worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Voor deze is het nodig dat de browser 

wordt herkend, zelfs na het verwisselen van pagina. 

 

Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:  

 

• Banner inzake instemming met cookies (Usercentrics, zie ook onder gedeelte X Plug-

ins) 

• Toepassing van taalinstellingen 

 

De gebruikersgegevens verzameld via technisch noodzakelijke cookies worden niet gebruikt 

voor het aanmaken van gebruikersprofielen. 
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3. Juridische basis voor de gegevensverwerking 

 

De juridische basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens met gebruik van technisch 

noodzakelijke cookies is Art. 6(1)(1)(a) AVG. 

 

4. Duur van opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering 

 

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door de gebruiker 

verzonden naar onze site. Daarom heb je, als gebruiker, tevens de volledige controle over het 

gebruik van cookies. Door het wijzigen van de instellingen in je internetbrowser kun je het 

verzenden van cookies deactiveren of beperken. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op 

enig moment worden verwijderd. Dit kan tevens automatisch worden gedaan. Als cookies 

worden gedeactiveerd voor onze website, dan is het wellicht niet meer mogelijk om alle 

functies van de website ten volle te gebruiken. 

 

Als je een Safari-browser van versie 12.1 of hoger gebruikt, worden cookies na zeven dagen 

automatisch verwijderd. Dit is tevens van toepassing op afmeldcookies, die worden ingesteld 

voor het voorkomen van volgmaatregelen. 

 
VI. E-mailcontact 

 

1. Omschrijving en toepassingsgebied van gegevensverwerking 

 

Op onze website is het mogelijk om contact met ons op te nemen via het opgegeven e-

mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker verzonden met de 

e-mail opgeslagen. 

 

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor verwerking van het gesprek. 

 

2. Doel van de gegevensverwerking 

 

In het geval van contact via e-mail, vormt dit tevens het noodzakelijke legitieme belang in 

verwerking van de gegevens. 
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3. Juridische basis voor de gegevensverwerking 

 

De juridische basis voor de verwerking van de gegevens is Art. 6(1)(a) AVG als de gebruiker 

zijn toestemming heeft gegeven. 

 

De juridische basis voor de verwerking van gegevens verzonden in de loop van het verzenden 

van een e-mail is Art. 6(1)(f) AVG. Als het e-mailcontact is gericht op het sluiten van een 

contract, is de aanvullende juridische basis voor de verwerking Art. 1)(1)(b) AVG. 

 

4. Duur van de opslag 

 

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer vereist zijn voor het bereiken van het 

doel waarvoor ze werden verzameld. Voor persoonlijke gegevens verzonden per e-mail, is dit 

het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is geëindigd. Het gesprek 

wordt beëindigd wanneer de omstandigheden aangeven dat de betreffende kwestie 

onomstotelijk is opgehelderd. 

 

De aanvullende persoonlijke gegevens verzameld tijdens het proces van verzenden worden 

na een periode van uiterlijk zeven dagen verwijderd. 

 

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering 

 

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn instemming met de verwerking van persoonlijke 

gegevens op enig moment in te trekken. Als de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, 

kan hij of zij op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn of haar 

persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet. 

 

Stuur ons hiervoor een e-mail naar: Info-WER@obelaglobal.com 

 

Alle persoonlijke gegevens opgeslagen in de loop van het contact opnemen met ons, worden 

in dit geval verwijderd. 

 

 

 
 

mailto:Info-WER@obelaglobal.com
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VII. Contactformulier 
 

1. Omschrijving en toepassingsgebied van gegevensverwerking 

 

Onze website bevat een contactformulier dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. 

Voor ons contactformulier gebruiken we de plug-in "Contact Form 7" van RockLobster LLC, 

Sakai 810-0001 Fukuoka Prefecture Chuo-ku Tenjin 1-chome 8-1, Fukuoka City Hall, Japan. 

Punt X geeft een gedetailleerde beschrijving van het gebruik van Contact Form 7. Als een 

gebruiker gebruik maakt van deze optie, worden de gegevens ingevoerd in het invoerveld 

verzonden naar ons en opgeslagen. 

 

De volgende gegevens worden opgeslagen op het moment dat het bericht wordt verzonden: 

 

• E-mailadres 

• Achternaam 

• Voornaam 

• Begroeting 

• Adres 

• (Mobiel) telefoonnummer 

• IP-adres van de oproepende computer 

• Datum en tijd van contact 
 

Voor de verwerking van de gegevens wordt je instemming verkregen tijdens het 

indieningsproces en er wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. 

 

Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen via het opgegeven e-mailadres. In dit 

geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker verzonden met de e-mail 

opgeslagen. 

 

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor verwerking van het gesprek. 

 

2. Doel van de gegevensverwerking 

 

De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoerveld dient ons enkel en alleen voor 

het verwerken van het contact. In het geval van contact via e-mail, vormt dit tevens het 

noodzakelijke legitieme belang in verwerking van de gegevens. 
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De andere persoonlijke gegevens verwerkt tijdens het indieningsproces dienen voor het 

voorkomen van verkeerd gebruik van het contactformulier en om te zorgen voor de 

beveiliging van onze systemen van informatietechnologie. 

 

3. Juridische basis voor de gegevensverwerking 

 

De juridische basis voor de verwerking van de gegevens is Art. 6(1)(1)(a) AVG als de gebruiker 

zijn toestemming heeft gegeven. 

 

De juridische basis voor de verwerking van gegevens verzonden in de loop van het verzenden 

van een e-mail is Art. 6(1)(1)(f) AVG. Als het e-mailcontact is gericht op het sluiten van een 

contract, is de aanvullende juridische basis voor de verwerking Art. 6(1)(1)(b) AVG. 

 

4. Duur van de opslag 

 

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer vereist zijn voor het bereiken van het 

doel waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoerveld van 

het contactformulier en die verzonden per e-mail, is dit het geval wanneer het 

desbetreffende gesprek met de gebruiker is geëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer 

de omstandigheden aangeven dat de betreffende kwestie onomstotelijk is opgehelderd. 

 

De aanvullende persoonlijke gegevens verzameld tijdens het proces van verzenden worden 

na een periode van uiterlijk zeven dagen verwijderd. 

 

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering 

 

De gebruiker heeft de optie om zijn instemming met de verwerking van persoonlijke gegevens 

op enig moment in te trekken. Als de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij 

of zij op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn of haar persoonlijke 

gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet. 

 

Stuur ons hiervoor een e-mail naar: Info-WER@obelaglobal.com 

 

mailto:Info-WER@obelaglobal.com
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Alle persoonlijke gegevens opgeslagen in de loop van het contact opnemen met ons, worden 

in dit geval verwijderd. 

 
VIII. Zakelijke aanwezigheden 

 

Gebruik van zakelijke aanwezigheden in sociale netwerken 

 

Instagram 

 

Instagram, Deel van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 

2 Ierland 
 
Op onze bedrijfspagina geven we informatie en bieden we Instagram-gebruikers de 
mogelijkheid om te communiceren. Als je een actie uitvoert op onze Instagram-bedrijfspagina 
(bijv. opmerkingen, posts, likes, enz.), kan het zijn dat je persoonlijke gegevens (bijv. echte 
naam of foto van je gebruikersprofiel) openbaar maakt. Maar aangezien we over het 
algemeen of voor een groot deel geen invloed hebben op de verwerking van je persoonlijke 
gegevens door Instagram, wat gezamenlijk verantwoordelijk is voor de zakelijke 
aanwezigheid van Florentin B.V., kunnen wij geen bindende uitspraken doen over het doel 
en toepassingsgebied van de verwerking van je gegevens. 

Onze zakelijke aanwezigheid op sociale netwerken wordt gebruikt voor communicatie en 

informatie-uitwisseling met (potentiële) klanten. We gebruiken de zakelijke aanwezigheid 

vooral voor: 

 

• Productreclame 

• Publicatie van afbeeldingen, video’s en recepten 

• Interactie met de gemeenschap (opmerkingen en berichten) 

• Samenwerkingen met influencers 

• Prijsvragen 

• Klachtenbeheer 

 

In deze context kunnen publicaties over de aanwezigheid van het bedrijf de volgende inhoud 

bevatten: 

 

• Informatie over producten 

• Prijsvragen 
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• Reclame 
 

Elke gebruiker is vrij om persoonlijke gegevens te publiceren via activiteiten. 

 

De juridische basis voor gegevensverwerking is Art. 6(1)(1)(a) AVG. 

 

De gegevens gegenereerd door de zakelijke aanwezigheid worden niet opgeslagen in onze 

eigen systemen. 

 

Je kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonlijke 

gegevens die we verzamelen in de loop van je gebruik van onze zakelijke aanwezigheid op 

Instagram en je rechten van de betrokkene uitoefenen als uiteen gezet in III. Van deze 

verklaring inzake gegevensbescherming.  

 

Stuur ons hiervoor een e-mail naar: Info-WER@obelaglobal.com 
 

Hier vindt je meer informatie over de verwerking van je persoonlijke gegevens door 

Instagram en de bijbehorende bezwaaropties: https://privacycenter.instagram.com/policy  

 

Twitter 

 

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland 

 

Op onze bedrijfspagina geven we informatie en bieden we Twitter-gebruikers de 

mogelijkheid om te communiceren. Als je een actie uitvoert op onze Twitter-bedrijfspagina 

(bijv. opmerkingen, posts, likes, enz.), kan het zijn dat je persoonlijke gegevens (bijv. 

duidelijke naam of foto van je gebruikersprofiel) openbaar maakt. Maar aangezien we over 

het algemeen of voor een groot deel geen invloed hebben op de verwerking van je 

persoonlijke gegevens door het bedrijf Twitter, wat gezamenlijk verantwoordelijk is voor de 

zakelijke aanwezigheid van Florentin B.V., kunnen wij geen bindende uitspraken doen over 

het doel en toepassingsgebied van de verwerking van je gegevens. 

 

Onze zakelijke aanwezigheid op sociale netwerken wordt gebruikt voor communicatie en 

informatie-uitwisseling met (potentiële) klanten. We gebruiken de zakelijke aanwezigheid 

vooral voor: 

mailto:Info-WER@obelaglobal.com
https://privacycenter.instagram.com/policy
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• Productreclame 

• Publicatie van afbeeldingen, video’s en recepten 

• Interactie met de gemeenschap (opmerkingen en berichten) 

• Samenwerkingen met influencers 

• Prijsvragen 

• Klachtenbeheer 

 

In deze context kunnen publicaties over de aanwezigheid van het bedrijf de volgende inhoud 

bevatten: 

 

• Informatie over producten 

• Prijsvragen 

• Reclame 

 

Elke gebruiker is vrij om persoonlijke gegevens te publiceren via activiteiten. 

 

De juridische basis voor gegevensverwerking is Art. 6(1)(1)(a) AVG. 

 

De gegevens gegenereerd door de zakelijke aanwezigheid worden niet opgeslagen in onze 

eigen systemen. 

 

Je kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonlijke 

gegevens die we verzamelen in de context van je gebruik van onze zakelijke aanwezigheid op 

Twitter en je rechten van de betrokkene doen gelden als vermeld onder III. van deze 

verklaring inzake gegevensbescherming.  

 

Stuur ons hiervoor een e-mail naar: Info-WER@obelaglobal.com 

 

Klik hier voor meer informatie over de verwerking van je persoonlijke gegevens door 

Instagram en de bijbehorende bezwaaropties: https://twitter.com/en/privacy  

 

 

 
 

mailto:Info-WER@obelaglobal.com
https://twitter.com/en/privacy
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IX. Hosting 
 

De website wordt gehost op servers van een serviceprovider aangesteld door ons. 

 

Onze serviceprovider is: 

 

Feka ICT, Rendementsweg 14, 3641 SL Mijdrecht, Nederland 

 

De servers verzamelen en slaan informatie automatisch op in zogenoemde 

serverlogbestanden, die je browser automatisch verzendt bij het bezoeken van de website. 

De opgeslagen informatie is: 

 

• Type en versie van browser 

• Gebruikt besturingssysteem 

• URL van verwijzer 

• Hostnaam van de computer die toegang verkrijgt 

• Datum en tijd van het serververzoek 

• IP-adres 
 

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De verzameling 

van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6(1)(f) AVG. De operator van de website heeft een 

legitiem belang in de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - voor 

dit doeleinde moeten de serverlogbestanden worden verzameld. 

 

De server van de website bevindt zich geografisch in de Europese Unie (EU) of de Europese 

Economische Ruimte (EER). 

 
X. Plug-ins 

 

Wij gebruiken plug-ins voor diverse doeleinden. De gebruikte plug-ins worden hieronder 

vermeld: 

 

Gebruik van Google Analytics 

 

1. Toepassingsgebied van de verwerking van persoonlijke gegevens 
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Wij gebruiken Google Analytics, een service van webanalyse geleverd door Google Ireland 

Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna: Google). Google 

Analytics onderzoekt, onder andere, de oorsprong van bezoekers, de tijd die zij besteden op 

individuele pagina's en het gebruik van zoekmachines, waardoor dus een betere bewaking 

van het succes van reclamecampagnes mogelijk is. Google zet een cookie op je computer. Dit 

maakt het mogelijk om persoonlijke gegevens op te slaan en te evalueren, vooral de activiteit 

van de gebruiker (in het bijzonder welke pagina’s werden bezocht en op welke elementen 

werd geklikt), informatie van apparaat en browser (in het bijzonder het IP-adres en het 

besturingssysteem), gegevens over de weergegeven reclame (in het bijzonder welke reclame 

werd weergegeven en of de gebruiker erop heeft geklikt`) en ook gegevens van 

reclamepartners (in het bijzonder gepseudonimiseerde gebruikers-ID’s). De informatie 

gegenereerd door de cookie over je gebruik van deze website wordt verzonden naar en 

opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. In het geval dat IP-anonimisering 

is geactiveerd op deze website, wordt je IP-adres echter van tevoren afgepakt door Google 

binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere vedragsluitende staten bij de 

Overeenkomst in de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt 

het volledige IP-adres verzonden naar een Google-server in de VS en daar verkort.  

 

Namens de operator van deze website zal Google deze informatie gebruiken voor het doel 

van evalueren van je gebruik van de website, samenstellen van rapporten over website-

activiteit en verlenen van andere services gerelateerd aan website-activiteit en 

internetgebruik aan de operator van de website. Het IP-adres verzonden door je browser als 

onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Je 

kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen in je 

browser. Denk er echter aan dat je, als je dit doet, wellicht niet de volledige functionaliteit 

van deze website kunt gebruiken. 

 

Deel van de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics als Google-reclameproduct zijn 

zogenaamde standaard gegevensbeschermingsclausules (Art. 46(2)(1)(c) AVG). Deze moeten 

worden geclassificeerd als een geschikte garantie voor de bescherming van de overdracht en 

verwerking van persoonlijke gegevens buiten de EU.  

 



 

pagina 22  van 32 

 

 

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google kan men hier vinden: 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en  

 

2. Doel van de gegevensverwerking 

 

Het doel van het verwerken van persoonlijke gegevens is het specifiek aanspreken van een 

doelgroep die reeds een aanvankelijke interesse heeft laten zien door de site te bezoeken. 

 

3. Juridische basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens 

 

De juridische basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers is, in 

principe, de instemming van de gebruiker overeenkomstig Art. 6(1)(1)(a) AVG. 

 

4. Duur van opslag 

 

Je persoonlijke informatie wordt behouden voor zolang noodzakelijk is voor het bereiken van 

de doelen omschreven in dit Privacybeleid of als wettelijk verplicht. Reclamegegevens in 

serverlogboeken worden geanonimiseerd door de eigen verwijdering door Google van delen 

van het IP-adres en cookie-informatie na respectievelijk 9 en 18 maanden. 

 

5. Optie van intrekken en verwijderen 

 

Je hebt het recht om je verklaring van instemming onder wetgeving inzake 

gegevensbescherming op enig moment in te trekken. Het intrekken van instemming is niet 

van invloed op de wettigheid van de verwerking uitgevoerd op basis van de instemming tot 

het intrekken. 

 

Je kunt de verzameling en verwerking van je persoonlijke gegevens door Google voorkomen 

door te voorkomen dat cookies van derden worden opgeslagen op je computer, met gebruik 

van de functie "Niet volgen" van een ondersteunende browser, door het deactiveren van de 

uitvoering van scriptcode in je browser of door het installeren van een scriptblocker zoals 

NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com) in je browser. 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en
https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
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Je kunt ook de verzameling van gegevens gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan je 

gebruik van de online aanwezigheid (inclusief je IP-adres) voor Google en de verwerking van 

deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser 

plug-in die beschikbaar is via de volgende link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  

 

Je kunt het gebruik van je persoonlijke gegevens door Google deactiveren met gebruik van 

de volgende link: https://adssettings.google.com  

 

Voor informatie over bezwaar maken tegen en afmelden voor het gebruik van je persoonlijke 

gegevens door Google, ga je naar: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en  

 

Gebruik van Google ReCaptcha 

 

1. Toepassingsgebied van de verwerking van persoonlijke gegevens 

 

Wij gebruiken Google ReCaptcha van de provider Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow 

Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland. Deze tool is bedoeld om te controleren of een 

gegevensinvoer conform is en die door een robot is gemaakt. Hiervoor analyseert en 

verifieert Google ReCaptcha het gedrag van een bezoeker ten opzichte van een online 

aanwezigheid met betrekking tot de diverse kenmerken. Als gevolg kunnen persoonlijke 

gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, vooral de activiteit van de gebruiker (in het 

bijzonder muisbewegingen en op welke elementen is geklikt) en informatie van apparaat en 

browser (in het bijzonder tijd, IP-adres en besturingssysteem).  

De gegevens worden niet verbonden aan gegevens die kunnen worden verzameld of gebruikt 

in verband met het parallelle gebruik van geverifieerde Google-services zoals Gmail.  

 

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google kan men hier vinden: 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en 

  

 

 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://adssettings.google.com/
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en
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2. Doel van de gegevensverwerking 

 

Het gebruik van Google ReCaptcha dient als bescherming van onze online aanwezigheid tegen 

verkeerd gebruik. 

 

3. Juridische basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens 

 

De juridische basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers is, in 

principe, de instemming van de gebruiker overeenkomstig Art. 6(1)(1)(a) AVG. 

 

4. Duur van opslag 

 

Je persoonlijke informatie wordt behouden voor zolang noodzakelijk is voor het bereiken van 

de doelen omschreven in dit Privacybeleid of als wettelijk verplicht, bijv. voor belasting- of 

boekhoudkundige doeleinden. 

 

5. Optie van intrekken en verwijderen 

 

Je hebt het recht om je verklaring van instemming onder wetgeving inzake 

gegevensbescherming op enig moment in te trekken. Het intrekken van instemming is niet 

van invloed op de wettigheid van de verwerking uitgevoerd op basis van de instemming tot 

het intrekken. 

 

Je kunt de verzameling alsook de verwerking van je persoonlijke gegevens door Google 

voorkomen door te voorkomen dat cookies van derden worden opgeslagen op je computer, 

met gebruik van de functie "Niet volgen" van een ondersteunende browser, door het 

deactiveren van de uitvoering van scriptcode in je browser of door het installeren van een 

scriptblocker zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com) 

in je browser.  

 

Je kunt het gebruik van je persoonlijke gegevens door Google deactiveren met gebruik van 

de volgende link: https://adssettings.google.com 

https://noscript.net/
https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://adssettings.google.com/
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Informatie over het bezwaar maken tegen en verwijderen van Google kun je vinden op: 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en  

 

Gebruik van Contact Form 7 

 

1. Toepassingsgebied van de verwerking van persoonlijke gegevens 

 

Wij gebruiken de WordPress plug-in Contact Form 7 van RockLobster LLC, Sakai 810-0001 

Fukuoka Prefecture Chuo-ku Tenjin 1-chome 8-1, Fukuoka City Hall, Japan (hierna: 

RockLobster) voor het beheren van contactformulieren over onze online aanwezigheid. 

Ingevoerde formuliergegevens worden per e-mail verzonden. Persoonlijke gegevens kunnen 

op deze manier worden opgeslagen en geanalyseerd, en in het bijzonder de activiteit van de 

gebruiker (vooral welke pagina’s zijn bezocht en op welke elementen is geklikt) en informatie 

van apparaat en browser (vooral het IP-adres en het besturingssysteem). In het proces 

kunnen gegevens worden verzonden naar RockLobster-servers in Japan. Met betrekking tot 

Japan is er een besluit van de Europese Unie waarbij het beschermingsniveau passend wordt 

verklaard.  

 

Je kunt het hier vinden: 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2019:076:TOC 

 

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Contact Form 7 kan men hier vinden: 

https://contactform7.com/privacy-policy/ 

 

2. Doel van de gegevensverwerking 

 

Het gebruik van de plug-in Contact Form 7 dient voor het verbeteren van de 

gebruiksvriendelijkheid van onze online aanwezigheid. We gebruiken deze plug-in voor het 

gemakkelijk aanmaken en integreren van contactformulieren en om ze op een aantrekkelijke 

manier te presenteren. 

 

 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2019:076:TOC
https://contactform7.com/privacy-policy/
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3. Juridische basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens 

 

De juridische basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers is, in 

principe, de instemming van de gebruiker overeenkomstig Art. 6(1)(1)(a) AVG. 

 

4. Duur van opslag 

 

Je persoonlijke informatie wordt opgeslagen voor zolang noodzakelijk is voor het bereiken 

van de doelen omschreven in dit Privacybeleid of als wettelijk verplicht, bijv. voor belasting- 

of boekhoudkundige doeleinden. 

 

5. Optie van intrekken en verwijderen 

 

Je hebt het recht om je verklaring van instemming onder wetgeving inzake 

gegevensbescherming op enig moment in te trekken. Het intrekken van instemming is niet 

van invloed op de wettigheid van de verwerking uitgevoerd op basis van de instemming tot 

het intrekken. 

 

Je kunt de verzameling en verwerking van je persoonlijke gegevens door Contact Form 7 

voorkomen door te voorkomen dat cookies van derden worden opgeslagen op je computer, 

met gebruik van de functie "Niet volgen" van een ondersteunende browser, door het 

deactiveren van de uitvoering van scriptcode in je browser of door het installeren van een 

scriptblocker zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com) 

in je browser.  

 

Voor meer informatie over bezwaar maken tegen en verwijderen van Contact Form 7, ga je 

naar: https://contactform7.com/privacy-policy/ 

 
Gebruik van Flamingo  
 
1. Toepassingsgebied van de verwerking van persoonlijke gegevens 
 
Wij gebruiken de WordPress plug-in Flamingo van RockLobster LLC, Sakai 810-0001 Fukuoka 
Prefecture Chuo-ku Tenjin 1-chome 8-1, Fukuoka City Hall, Japan (hierna: RockLobster) voor 
het beheren van contactformulieren over onze online aanwezigheid. Ingevoerde 
formuliergegevens worden per e-mail verzonden. Persoonlijke gegevens kunnen op deze 

https://noscript.net/
https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://contactform7.com/privacy-policy/
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manier worden opgeslagen en geanalyseerd, en in het bijzonder de activiteit van de gebruiker 
(vooral welke pagina’s zijn bezocht en op welke elementen is geklikt) en informatie van 
apparaat en browser (vooral het IP-adres en het besturingssysteem). In het proces kunnen 
gegevens worden verzonden naar RockLobster-servers in Japan. Met betrekking tot Japan is 
er een besluit van de Europese Unie waarbij het beschermingsniveau passend wordt 
verklaard. Je kunt het hier vinden: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2019:076:TOC 
 
Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door Flamingo, klik je hier: 
https://wordpress.org/plugins/flamingo/  of https://contactform7.com/privacy-policy/ 
 
2. Doel van de gegevensverwerking 
 
Het gebruik van de plug-in Flamingo dient voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid 
van onze online aanwezigheid. We gebruiken deze plug-in voor het gemakkelijk aanmaken, 
integreren en aantrekkelijk weergeven van contactformulieren. 
 
3. Juridische basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens 
 
De juridische basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers is, in 
principe, de instemming van de gebruiker in overeenstemming met Art. 6(1)(1)(a) AVG. 
 
4. Duur van de opslag 
 
Je persoonlijke informatie wordt behouden voor zolang noodzakelijk is voor het bereiken van 
de doelen omschreven in dit Privacybeleid of als wettelijk verplicht, bijvoorbeeld voor 
belasting- of boekhoudkundige doeleinden. 
 
5. Mogelijkheid van intrekken en verwijderen 

Je hebt het recht om je instemming met gegevensverwerking op enig moment in te trekken. 

Het intrekken van instemming is niet van invloed op de wettigheid van de verwerking 

uitgevoerd op basis van de instemming tot het intrekken. 

 

Je kunt de verzameling en verwerking van je persoonlijke gegevens door Flamingo voorkomen 

door te voorkomen dat cookies van derden worden opgeslagen op je computer, met gebruik 

van de functie "Niet volgen" van een ondersteunende browser, door het deactiveren van de 

uitvoering van scriptcode in je browser of door het installeren van een scriptblocker zoals 

NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com) in je browser. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2019:076:TOC
https://wordpress.org/plugins/flamingo/
https://contactform7.com/privacy-policy/
https://noscript.net/
https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
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Voor meer informatie over bezwaar maken tegen en verwijderen van Flamingo, ga je naar: 

https://wordpress.org/plugins/flamingo/ of https://contactform7.com/privacy-policy/ 

 

Gebruik van WPML 

 

1. Toepassingsgebied van de verwerking van persoonlijke gegevens 

 

Wij gebruiken WPML aangeboden door OnTheGoSystems Limited, 22/F 3 Lockhart Road, 

Wanchai, Hongkong (hierna genoemd: WPML). WPML is een meertalige plug-in voor 

WordPress. Wij gebruiken WPML om onze online aanwezigheid in verschillende talen weer 

te geven. Bij het bezoeken van onze online site, slaat WPML een cookie op je 

terminalapparaat op voor het opslaan van de taalinstelling die je hebt geselecteerd. Hierdoor 

kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd, en het bijzonder de 

activiteit van de gebruiker (vooral welke pagina’s zijn bezocht en op welke elementen is 

geklikt) alsook informatie van apparaat en browser (vooral het IP-adres en het 

besturingssysteem).  

 

Meer informatie over de verwerking van gegevens door WPML kan men hier vinden: 

https://wpml.org/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/ 

 

2. Doel van de verwerking van persoonlijke gegevens 

 

Het gebruik van WPML dient om onze online aanwezigheid in meerdere talen te kunnen 

presenteren. 

 

3. Juridische basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens 

 

De juridische basis voor gegevensverwerking is Art. 6(1)(1)(f) AVG. Ons legitieme belang ligt 

in het aanspreken van bezoekers voor onze online aanwezigheid in je moedertaal. 

 

4. Duur van opslag 

 

WPML slaat cookies op je terminalapparaat op. Informatie over de opslagperiode van de  

https://wordpress.org/plugins/flamingo/
https://contactform7.com/privacy-policy/
https://wpml.org/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/
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cookies kun je vinden op:  

https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-gdpr-compliance/ 

 

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering 

 

Je kunt de verzameling en verwerking van je persoonlijke gegevens door WPML voorkomen 

door te voorkomen dat cookies van derden worden opgeslagen op je computer, met gebruik 

van de functie "Niet volgen" van een ondersteunende browser, door het deactiveren van de 

uitvoering van scriptcode in je browser of door het installeren van een scriptblocker zoals 

NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com) in je browser.  

 

Voor meer informatie over bezwaar maken tegen en verwijderen van WPML, ga je naar: 

https://wpml.org/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/ 

 

Gebruik van Font Awesome 

 

1. Toepassingsgebied van de verwerking van persoonlijke gegevens 

 

Wij gebruiken lettertypes van Font Awesome, een service van Fonticons, Inc, 6 Porter Road, 

Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA (hierna genoemd: Font Awesome). De lettertypes 

worden overgedragen naar de cache van de browser wanneer de pagina wordt opgeroepen 

zodat ze kunnen worden gebruikt voor de visueel verbeterde weergave van diverse 

informatie. Als gevolg kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen, verzonden en 

geanalyseerd, vooral informatie van apparaat en browser (in het bijzonder het IP-adres en 

het besturingssysteem).  

 

Als de browser geen ondersteuning biedt voor Font Awesome of toegang belemmert, wort 

de tekst in een standaard lettertype weergegeven.  

 

Geen cookies worden opgeslagen op de computer van de bezoeker wanneer de pagina wordt 

opgeroepen.  

 

https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-gdpr-compliance/
https://noscript.net/
https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://wpml.org/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/
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Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door Font Awesome, klik je hier: 

https://origin.fontawesome.com/privacy 

 

2. Doel van de gegevensverwerking 

 

Het gebruik van Font Awesome dient als een aantrekkelijke presentatie van onze teksten. 

 

3. Juridische basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens 

 

De juridische basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers is, in 

principe, de instemming van de gebruiker overeenkomstig Art. 6(1)(1)(a) AVG. 

4. Duur van opslag 

 

Je persoonlijke informatie wordt behouden voor zolang noodzakelijk is voor het bereiken van 

de doelen omschreven in dit Privacybeleid of als wettelijk verplicht. 

 

5. Optie van intrekken en verwijderen 

 

Je hebt het recht om je verklaring van instemming onder wetgeving inzake 

gegevensbescherming op enig moment in te trekken. Het intrekken van instemming is niet 

van invloed op de wettigheid van de verwerking uitgevoerd op basis van de instemming tot 

het intrekken. 

 

Je kunt de verzameling en verwerking van je persoonlijke gegevens door Font Awesome 

voorkomen door te voorkomen dat cookies van derden worden opgeslagen op je computer, 

met gebruik van de functie "Niet volgen" van een ondersteunende browser, door het 

Uitgeschakeld van de uitvoering van scriptcode in je browser of door het installeren van een 

scriptblocker zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com) 

in je browser. 

 

Voor meer informatie over bezwaar maken tegen en verwijderen van Font Awesome, ga je 

naar: https://origin.fontawesome.com/privacy 

 

https://origin.fontawesome.com/privacy
https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://origin.fontawesome.com/privacy
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Gebruik van Usercentrics 

 

1. Toepassingsgebied van de verwerking van persoonlijke gegevens 

 

Wij gebruiken het Usercentrics-platform van instemmingsbeheer van Usercentrics GmbH, 

Rosental 4, 80331 München, Duitsland (hierna: Usercentrics). Usercentrics maakt het voor 

ons mogelijk om gebruikersinstemming voor gegevensverwerking te verkrijgen en te beheren 

en om dit te documenteren op een juridisch conforme manier. Voor dit doel zet Usercentrics 

cookies op het terminalapparaat van de gebruiker. De volgende gegevens worden verwerkt 

in het proces: 

 

• Datum en tijd van het bezoek 

• Apparaatinformatie 

• Browserinformatie 

• Geanonimiseerd IP-adres 

• Aanmeld- en afmeldgegevens 

 

De gegevens worden geografisch verwerkt in de Europese Unie. 

 

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Usercentrics kan men hier vinden: 

https://usercentrics.com/privacy-policy/  

 

2. Doel van de gegevensverwerking 

 

De verwerking van persoonlijke gegevens dient voor het naleven van de wettelijke 

verplichtingen van de AVG en UAVG. 

 

3. Juridische basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens 

 

De juridische basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers is Art. 

6(1)(1)(f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de doeleinden vermeld onder 2. 

 

 

 

https://usercentrics.com/privacy-policy/
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4. Duur van de opslag 

 

Je persoonlijke informatie wordt behouden voor zolang noodzakelijk is voor het bereiken van 

de doelen omschreven in dit Privacybeleid, de instemming met opslag is ingetrokken of als 

wettelijk verplicht. 

 

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering 

 

Je kunt de verzameling en verwerking van je persoonlijke gegevens door Usercentrics 

voorkomen door te voorkomen dat cookies van derden worden opgeslagen op je computer, 

met gebruik van de functie "Niet volgen" van een ondersteunende browser, door het 

deactiveren van de uitvoering van scriptcode in je browser of door het installeren van een 

scriptblocker zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com) 

in je browser. 

 

Je kunt meer informatie over opties voor bezwaar of verwijdering ten opzichte van 

Usercentrics vinden op: https://usercentrics.com/privacy-policy/  

 

 
XI. Bescherming van minderjarigen 

 

Personen die nog geen 16 jaar zijn, mogen ons alleen persoonlijke gegevens leveren als zij de 

uitdrukkelijke instemming hebben van een ouder of voogd en als ons van tevoren bewijs 

hiervan is toegestuurd via e-mail naar: Info-WER@obelaglobal.com 

 

 
Dit privacybeleid werd aangemaakt met de ondersteuning van DataGuard. 

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://usercentrics.com/privacy-policy/
mailto:Info-WER@obelaglobal.com

