
 

Wat doen we? We gebruiken uw gegevens 

om onze groenteabonnementen te leveren, 

betalingen te ontvangen en de boekhouding 

bij te houden. 

Welke gegevens? Naam, adres, e-mail, 

telefoonnummer en betalingsgegevens. 

Worden gegevens gedeeld? We gebruiken de  

gegevens bij Microsoft 365, de Rabobank, King 

Software (boekhouding) en Koezen. 

Waarom? De gegevens hebben we nodig om 

de overeenkomst met de abonnee na te  

komen. 

U bent abonnee 
 

Wat doen we? We maken camerabeelden van 

ons erf. Als u ons erf betreedt, bijvoorbeeld 

om onze groentekraam te bezoeken, dan bent 

u in beeld. 

Welke gegevens? Camerabeelden waarop u 

herkenbaar in beeld bent. 

Worden gegevens gedeeld? Nee, de beelden 

worden opgeslagen in de camera. 

(Maximaal 1 maand.)  

Waarom? De beelden zijn noodzakelijk om 

onze bezittingen te beschermen.  

U bezoekt ons erf 

 

Wat doen we? Wekelijks sturen wij een e-mail 

naar abonnees en geïnteresseerden met een 

aankondiging van de inhoud van de tassen, 

nieuwtjes en onze aanbiedingen. 

Welke gegevens? E-mail Adressen. 

Worden gegevens gedeeld? We vesturen de  

wekelijkse e-mail via Mail Chimp. 

Waarom? De e-mail maakt onderdeel uit van 

onze abonnementen. Of u hebt gevraagd de 

mail wekelijks te ontvangen.  

U ontvangt onze 

wekelijkse e-mail 

 

Wat doen we? We ontvangen en verzenden 

e-mail naar abonnees, geïnteresseerden, 

leveranciers, medewerkers, et cetera. 

Welke gegevens? Naam, e-mail adres, inhoud 

van de berichten.  

Worden gegevens gedeeld? We ontvangen de  

e-mail via bHosted. We lezen en versturen 

onze mail via Gmail (Google). 

Waarom? We gebruiken e-mail als 

communicatiemiddel voor onze 

bedrijfsvoering. 

U e-mailt met ons 

Hoe gaat Tuin Salland met uw privacy om? 

Vragen? Privacy@TuinSalland.nl 

 

Wat doen we? We maken gebruik van cookies 

op onze website, om de site goed te laten 

functioneren en social media te integreren. 

Welke gegevens? We plaatsen cookies van 

Wix en Instagram. We gebruiken géén tracking 

Cookies. 

Worden gegevens gedeeld? Instragram en 

Wix maken gebruik van de cookies om uw 

persoonlijke voorkeuren vast te leggen. 

Waarom? De website (Wix) en social media 

gebruiken we voor de promotie van onze 

producten en ons bedrijf. 

U bezoekt onze 

website 

 

Wat doen we? Als u iets bestelt in onze 

webwinkel leggen we contactgegevens vast 

om de bestelling uit te kunnen voeren. 

Welke gegevens? Naam, adres, e-mail, 

telefoonnummer en de bestelling. 

Betalingsgegevens vragen we buiten de 

webwinkel, per e-mail bij u op. 

Worden gegevens gedeeld? We maken 

gebruik van een Wix webshop, iDeal, Gmail en 

Stripe. 

Waarom? De gegevens hebben we nodig om 

de overeenkomst met u na te komen.  

U bestelt in onze 

webwinkel 

 

Wat doen we? We bieden klanten de 

mogelijkheid om bij ons een PIN betaling te 

doen als zij iets willen kopen. 

Welke gegevens? Bankrekeningnummer, 

bedrag, kassabon en indien de klant het 

vraagt: e-mail adres of telefoonnummer. 

Worden gegevens gedeeld? PIN betalingen 

worden afgehandeld door iZettle. Zij slaan de 

gegevens op en sms-en of e-mailen op verzoek 

van de klant de kassabon toe. 

Waarom? Dit maakt onderdeel uit van de 

verkoopovereenkomst. 

U doet een PIN 

betaling bij ons 
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Wat doen we? We gebruiken gegevens van 

medewerkers, stagiaires en vrijwilligers voor 

de financiële-  en personeelsadministratie. 

Welke gegevens? Naam, adres, e-mail, 

telefoonnummer, betalingsgegevens en 

(tijdelijk) het CV en opleidingsgegevens. 

Worden gegevens gedeeld? We delen 

gegevens met de Rabobank, RVO en Koezen 

Salaris & Personeel.  

Waarom? Dit maakt onderdeel uit van de 

overeenkomst met de medewerker. 

U bent een 

medewerker 


