Privacy & Cookies
Cake, Bake & Love gaat zorgvuldig om met je gegevens, in de privacyverklaring wordt uitgelegd welke
gegevens wij bewaren en voor welk doel wij deze gebruiken. Heb je na het lezen van deze verklaring
nog vragen over ons privacybeleid dan kun je contact met ons opnemen.
Onze contactgegevens zijn:
Cake, Bake & Love
Koningin Julianalaan 166
2274 JN Voorburg
E-mail: info@cakebakelove.nl
Telefoon: 070-7536440
Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer: 56524730
BTW nummer: NL182214679B01
Welke gegevens worden er van jou opgeslagen?
Wanneer je onze website bezoekt, worden je gegevens zoals domeinnaam en e-mailadres niet
automatisch door onze webserver herkend. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij alleen de
informatie die je vrijwillig verstrekt hebt. Wanneer je een bestelling doet via onze webshop
www.cakebakelove.nl, worden de volgende persoonlijke gegevens van jou opgeslagen: naam, adres,
e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om de bestelling aan je te verzenden
of om contact met je op te nemen over deze bestelling. Er zijn twee manieren waarop je een
bestelling bij ons kan doen. Je kan een account aanmaken of je kan een bestelling plaatsen zonder
een account aan te maken. Wanneer je bij ons een account aanmaakt, kan je jouw gegevens te allen
tijde inzien en wijzigen met het door jou zelf aangemaakte paswoord. Tijdens het bestelproces kan je
tevens aangeven of je onze e-mail nieuwsbrief wilt ontvangen.
Beveiliging van jouw gegevens
Jouw gegevens worden na invoering versleuteld opgeslagen in onze beveiligde database. Ten allen
tijde handhaven wij een beveiligingsniveau bij de verwerking van de persoonsgegevens. We zorgen
ervoor dat we ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van
persoonsgegevens voorkomen. Denk aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals
encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die
toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts). Jouw gegevens worden ook nooit aan derden
verstrekt.
Wat doen we met jouw gegevens?
Jouw gegevens worden enkel gebruikt voor het verzenden van jouw bestelling of om contact met jou
op te nemen over deze bestelling. Wanneer je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, gebruiken
we jouw e-mailadres om deze te verzenden. Wanneer je deze nieuwsbrief niet meer wenst te
ontvangen, dan kan je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of je stuurt een
e-mail naar info@cakebakelove.nl om je af te laten melden voor onze nieuwsbrief.
Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
Jouw gegevens worden in onze beveiligde database maximaal zeven jaar bewaard. Hierna worden
jouw gegevens automatisch verwijderd.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
Jij hebt als klant van Cake, Bake & Love het recht om te allen tijde jouw persoonsgegevens in te zien,
te laten wijzigen of te laten verwijderen. Wanneer je een account hebt aangemaakt, dan kan je dit
zelf doen. Wanneer je geen account hebt aangemaakt bij ons, dan kan je dit recht uitoefenen door
ons een e-mail te sturen met jouw verzoek. Deze e-mail kan je sturen naar info@cakebakelove.nl.
Cookieverklaring
Onze webshop maakt gebruik van cookies voor het bewaren van jouw inloggevens, de inhoud van
jouw winkelwagen en voor Google Analytics. Omdat het hier slechts de basis benodigdheden voor
een webwinkel betreft, is het wettelijk niet noodzakelijk een pop-up te laten zien waarbij jij akkoord
kan gaan met de cookies op onze website. Wij gebruiken namelijk geen cookies om jouw surfgedrag
op te slaan of deze vervolgens te gebruiken om passende aanbiedingen aan je te sturen.
Vragen?
Heb je nog vragen met betrekking tot de verwerking en de opslag van jouw persoonlijke gegevens?
Dan kan je te allen tijde contact met ons opnamen via e-mail info@cakebakelove.nl of telefonisch
070-7536440.
Datum aangepast: 23-05-2018

