PRIVACY POLICY
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens en privacy.
Hieronder informeren wij u welke persoonsgegevens wij van u nodig hebben, voor
welk doel deze worden gebruikt en in welke mate.
Wij verwerven persoonsgegevens slechts in geringe omvang en ten behoeve van:
de uitvoering van onze dienst;
de nakoming van de afgesloten overeenkomt;
de verwerking en beantwoording van vragen (contactformulier)
de garantie voor een veilig gebruikers accou nt
de verbetering van ons productaanbod
voorkoming, opsporingen en onderzoeking van mogelijke illegale activiteiten en
de handhaving van onze algemene voorwaarden.
De partij verantwoordelijk voor het verwerven, verwerken en gebruiken van uw
gegevens op www.densoeteninval.nl en www.desmaakvantoen.nl is Den Soeten
Inval B.V., Opril Grote Markt 4 -6, 4461 AK, Goes.
Om te garanderen, dat u zo goed mogelijk op de hoogte bent van de gang van
zaken omtrent de verwerving en verwerking van persoonsgegevens door ons op
onze website, hebben wij deze informatie voor u zo volledig en duidelijk mogelijk
samengesteld. Wij verzekeren u dat wij alle mogelijke technische en
organisatorische maatregelen benutten om uw gegevens te beschermen. Door
gebruik te maken van deze website geeft u te kennen ak koord te gaan de
verwerking van de van u verworven persoonsgegevens. Het verwerven en opslaan
van uw gegevens kan op elk gewenst moment in de toekomst worden ingetrokken.
Als u nadere vragen heeft m.b.t. het thema bescherming persoonsgegevens, neem
dan gerust contact met ons op per brief, e -mail of telefoon: 0113-215614
Bakkerij Den Soeten Inval A. Joachimikade 42, 4463 AA, Goes
E-mail: info@densoeteninval.nl
Tel: 0113-215614
Anonieme gegevensverwerking op onze website
U kan onze website bezoeken zonder ons m ede te delen wie u bent. Vanwege
technische redenen ontvangen wij uw ‘server log -gegevens’, die automatisch door
uw browser aan ons worden verspreid als u onze website bezoekt:






Browsertype/ -versie
Bedrijfssysteem
Referrer URL (vorige bezochte website)
IP-adres
Tijdstip van uw bezoek

De op de server opgeslagen gegevens kunnen en worden niet aan een natuurlijk
persoon toegewezen. De ‘server log -gegevens’ worden na statistiek analyse
automatisch verwijderd.

Recht op informatie
U heeft te allen tijde recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens,
waar zij vandaan komen, wie de ontvangers zijn en voor welk doel zij worden
opgeslagen. Voor contact kunt u bij ons terecht.
Newsletter
Hebt u zich met uw e -mailadres voor onze nieuwsbrief aangemeld, wordt deze
voor eigen reclamedoeleinden, voor het verzenden van mails gebruikt. Onze
nieuwsbrief bevat informatie over acties, aanbiedingen en nieuwigheden. Uw e mailadres wordt opgeslagen tot u zich weer van onze nieuwsbrief afmeldt. U kunt
u altijd afmelden via de link in de nieuwsbrief of een overeenkomstig bericht
aan info@densoeteninval. nl schrijven. Met de annulering verbiedt u het gebruik
van uw e-mailadres.
Nog vragen?
Wij beantwoorden graag uw vragen met betrekking tot bescherming
persoonsgegevens. Onder “Bedrijfsgegevens” vind je ons adres, telefoonnummer
en e-mailadres. Neem gerust contact met ons op, dan zullen wij u zo snel mogelijk
hierover te woord staan.

