Privacyverklaring Blue Berrie Hill
1. Privacyverklaring onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).
Op 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) in werking getreden,
de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG verplicht bedrijven en organisaties
om hun maatregelen op het gebied van privacy en gegevensbescherming te vergroten en aan te
scherpen, hierdoor worden de rechten van personen in de Europese Unie(EU) om controle over hun
persoonsgegevens uit te oefenen, versterkt.
2. Bedrijf omschrijving
Blue Berrie Hill
Genenberg 28a
5872 AL Broekhuizen (Lb)
+31 (0)77 463 2162
info@blueberriehill.nl
www.blueberriehill.nl
KvK: 14131294
Blue Berrie Hill is een theehuis in het Limburgse plaatsje Broekhuizen dat geheel in het teken staat
van blauwe bessen. Je kunt hier plaats nemen op het terras en iets van de kaart bestellen of een van
onze leuke arrangementen bijwonen, zoals het zelf blauwe bessen plukken, een rondleiding of high
tea. Tevens bieden wij verschillende blauwe bessen producten aan.
3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Blue Berrie Hill verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze nieuwsbrief,
website of webshop. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor en achternaam
- E-mailadres
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- Rekeningnummer bij bestelling via webshop
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op de website
- Internetbrowser
Bezoekers kunnen op de website zichzelf aanmelden voor de nieuwsbrief door hun voor- en
achternaam achter te laten en een e-mailadres. Zij geven hiervoor zelf toestemming om de
nieuwsbrief te ontvangen en kunnen zich hiervoor ten allen tijden uitschrijven. Wanneer
consumenten een product willen bestellen via de webshop, vullen zij gegevens in zoals voor- en
achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en het rekeningnummer
wanneer zij betalen met iDeal. Tevens kunnen gasten Blue Berrie Hill benaderen via de mail of
telefonisch.
4. Doel gegevens
De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats voor:
- Het versturen van de nieuwsbrief.
- Het kunnen verzenden van producten via de webshop.
- Het beantwoorden van vragen via de mail.

Dit gebeurt steeds op basis van de volgende grondslag:
- Toestemming
5. Bewaren van persoonsgegevens
Blue Berrie Hill bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is. Voor- en achternamen en emailadressen worden opgeslagen in Mailchimp voor het versturen van de nieuwsbrief. De opslag van
deze gegevens is voor onbepaalde tijd. Het is namelijk ten allen tijden mogelijk om je uit te schrijven
via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@blueberriehill.nl.
Wanneer er contact opgenomen wordt met info@blueberriehill.nl dat worden de gegevens die
worden meegestuurd zoals, naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, opgeslagen in de mailserver. Deze
mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. De gegevens die verkregen zijn door een
bestelling via de webshop worden tevens voor een maximale periode van twee jaar bewaard.
6. Delen van persoonsgegevens
Blue Berrie Hill verkoopt uw gegevens niet en verstrekt deze niet aan anderen. De gegevens worden
alleen bewaard in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Blue
Berrie Hill wordt beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met
een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.
7. Inzage en/of verwijderen van gegevens
U hebt ten allen tijden recht om uw gegevens op te vragen bij Blue Berrie Hill die vastgelegd en
bewaard worden. Dit kan door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. U krijgt dan
een overzicht van uw gegevens. Ook heeft u recht om persoonsgegevens te laten wissen of het
gebruik van de gegevens stop te zetten.
8. Disclaimer
Alhoewel Blue Berrie Hill de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het maken
en samenstellen van de website en inhoud daarvan, sluit zij alle aansprakelijkheid, van welke aard
dan ook, uit. Blue Berrie Hill aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen, welk op
basis van deze informatie door de bezoeker van de website en/of door derden wordt genomen.

