Privacy verklaring Bakkerij Schot bv
Dit is de privacyverklaring van Bakkerij Schot bv
Hierin wordt beschreven hoe er met jou /jullie persoonlijke gegevens
om wordt gegaan.

Inleiding

In deze privacyverklaring lees ja alles over de manier waarop jouw
gegevens worden verzameld en hoe daar mee omgegaan wordt.
Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor
welk doel dat is.

Daarnaast vind je ook al jouw rechten met betrekking tot jouw
gegevens en hoe je kunt gebruik maken van die rechten.

De verklaring kan soms worden gewijzigd door bijvoorbeeld
wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te
raadplegen.

Over Bakkerij Schot bv

Bakkerij Schot bv is een bedrijf dat zich richt op het ontwerpen
,maken , produceren van voedingswaren.
Met name verse brood en banket producten en die dagelijks verkocht
worden.

Er zijn situaties dat jouw naam en adresgegevens door Bakkerij Schot
bv worden verzameld, het is daarom goed dat je weet wat daarmee
gedaan wordt.
En hoe je wensen omtrent die gegevens kan aangeven.
Als u zich niet goed voelt omtrent het gebruik van jouw naam en
adresgegevens neem dan gerust contact op.

info@bakkerijschot.nl
Axelsestraat 116 4537 AN Terneuzen
0115-612417
Btwnr 8160.55.695B01 / kvk 21002894

2 Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen naam bedrijfsnaam, en
adresgegevens en telefoonnummer verzameld nl:

* Het versturen van facturen

* Het opnemen van zowel telefonisch als via de website van
bestellingen

* Het op naam klaar leggen van de bestellingen in de winkel

3 ontvangers

De naam en adresgegevens die wij ontvangen via de mail of
telefonisch worden opgeslagen in ons bestelling/adresboek.
Dit om bestellingen te verwerken.

De website met back-up worden gehost door Laveto vof te Terneuzen.
De e-mails via de website worden niet opgeslagen.
De website is beveiligd met een SSL certificaat, dit betekend dat jouw
verbinding met website van Bakkerij Schot bv privé is , je herkend dit
aan het groene slotje voor URL.
Zie ook www.laveto.nl/privacyverklaring

4 opslagperiode

Jouw naam en adresgegevens en email adres worden voor langere tijd
bewaard door bakkerij schot bv, maar nooit langer dan nodig is voor
uitvoeren van de activiteiten, tenzij we op grond van wettelijke
regeling jouw naam en adresgegevens langer moeten bewaren.

5 beveiliging

Er worden van u naam en adres gegevens geen fysieke kopieen
gemaakt, alleen degene die van toepassing zijn voor het versturen van
een factuur.

De naam en adres gegevens die noodzakelijk zijn voor het dagelijks
verwerken van de bestellingen zijn beveiligd door Biesbroeck
Automation B.V. te Hulst die de beveiligingen van de kassasystemen
beheren door middel van een SSL beveiliging.
Zie ook www.biesbroeck.eu/privacyverklaring
En deze zijn dan ook alleen maar zichtbaar voor Biesbroeck
Automations B.V. ,als er toestemming wordt verleend door Bakkerij
Schot bv ,voor aanpassingen aan het adresboek.

6 RECHTEN
1 U heeft recht op inzage
2u heeft recht op rectificatie
3 u heeft recht op wissen van u naam en adresgegevens
4 u heeft recht op het indienen van een klacht
5u heeft recht op stop gegevens gebruik

Bij het gebruik maken van deze rechten kunt u een mail sturen onder
toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto de nummers
onderaan het paspoort, ID- bewijsnummer en BSN nummer
onleesbaar zijn gemaakt.
Het streven van Bakkerij Schot bv is dan ook om binnen een week te
reageren

7 plichten

Bakkerij Schot bv gebruikt deze gegevens alleen maar voor intern
gebruik.
Jouw gegevens zullen dan ook nooit worden doorverkocht enof
gedeeld worden met andere partijen.
Alleen met u uitdrukkelijke toestemming.
De naam en adres gegevens die wij vragen van u zijn de minimale die
wij nodig achten om e.a intern te kunnen bewerkstelligen.
Als wij deze naam en adres gegevens niet geleverd krijgen kunnen wij
deze diensten niet aanbieden.
Bakkerij Schot bv behoud zich wel het recht de naam en adres
gegevens te openbaren, wanneer dit wettelijk is vereist dan wel
wanneer Bakkerij Schot bv dit gerechtvaardigd acht om te voldoen
aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten. Eigendommen of
veiligheid van Bakkerij Schot bv te beschermen.
Let wel daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy te zoveel
mogelijk te respecteren.
Heeft u toch nog vragen?
Neem gerust contact op met onderstaande gegevens.
Bakkerij schot bv
Axelsestraat 116 4537 an Terneuzen
info@bakkerijschot.nl

