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OVER ONS
Bakkerij Hoekx is een brood- en banketbakkerij.
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
V.O.F. Bakkerij Hoekx, Leenderweg 44, 5554 CL Valkenswaard, Telefoon: (040) 201 27 19,
E-mail: info@bakkerijhoekx.nl, website: www.bakkerijhoekx.nl.
WELKE GEGEVENS BEWAREN WIJ VAN KLANTEN
Als u een bestelling bij ons plaatst noteren wij behalve de bestelling ook persoonsgegevens van u die we nodig
hebben om u te kunnen informeren over uw bestelling of een factuur te sturen, denk hierbij aan uw naam en
uw telefoonnummer of e-mailadres. Als wij bezorgen hebben we ook een bezorgadres en bijvoorbeeld een
contactpersoon voor de locatie nodig.
BEWAARTERMIJNEN
•
•
•

Persoonsgegevens van klanten met bestellingen die geleverd worden à contant (kassabon) worden na
levering verwijderd.
Persoonsgegevens van klanten met bestellingen op factuurbasis bewaren wij maximaal 3 jaar na onze
eerste factuur voor het (eventueel) uitvoeren van marketing acties.
Onze administraties bewaren wij conform de wettelijke bewaartermijnen.

OPSLAG EN BEVEILIGING
Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en hebben daarvoor
passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen
en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik, inbreuk of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige
verwerking.
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DELEN VAN GEGEVENS
Bakkerij Hoekx deelt geen gegevens met derden behalve bij:
•
•

De inzet van derden voor het uitvoeren van uw opdracht
Een wettelijke verplichting

•
•

Een incassotraject als u in gebreke blijft bij betaling
De eventuele verkoop of fusie van bakkerij Hoekx.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
Als klant kunt u een schriftelijk verzoek indienen om de persoonsgegevens in te zien die wij over u hebben
verzameld. Binnen de wettelijke termijn moeten wij dan reageren met een overzicht van die gegevens. Als het
door ons aangeleverde overzicht naar uw mening onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de
gegevens te wijzigen of te (laten) verwijderen. Het adres is:
V.O.F. Bakkerij Hoekx
T.a.v. de directie
Leenderweg 44
5554 CL Valkenswaard
Als wij er onverhoopt onderling niet uitkomen kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens of op
eigen kosten tot een rechtbank.
WIJZIGINGEN
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Kom daarom regelmatig
terug op deze pagina voor het actuele privacybeleid.

2

