
 
 

 

 

 

 

Wij respecteren uw privacy 
   

 

 

Graag stellen wij u hierbij op de hoogte welke gegevens wij bewaren, met welk doel 

Bakkerij ‘t Bakkertje uw gegevens bewaard, waarom en hoe lang. Ook stellen wij u 

hierbij op de hoogte van de zorgvuldigheid waarmee wij met uw persoonsgegevens 

omgaan.  

  

Welke gegevens bewaren wij: 

De gegevens die wij van u bewaren zijn:  

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum (in geval van een sollicitatie) 

• (Zakelijke) adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

 

  

 

 

 

 

 



Waarom bewaren wij uw persoonsgegevens  

Wij gebruiken/verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 

diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij op de 

volgende manier:  

• Uw e-mail adres gebruiken wij om uw opdracht te kunnen bevestigen en u een 

factuur te kunnen sturen. 

• Uw telefoonnummer word gebruikt voor eventueel problemen met uw bestelling.  

• Uw adresgegevens worden gebruikt om u een factuur te sturen en voor het 

bezorgadres.  

Cookies, of vergelijkbare technieken 

Bakkerij ‘t Bakkertje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische 

cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand 

dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of 

smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking 

van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren 

werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze 

website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te 

stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die 

eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Bakkerij ‘t Bakkertje  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 

doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 

bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

• Persoonsgegevens - tot 1 week na uw bestelling 

• Personalia - tot 1 week na uw bestelling 

• Telefoonnummer – tot 1 week na uw bestelling 

• E-mail adres – tot 1 week na uw bestelling  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Bakkerij ‘t Bakkertje  verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.  



 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Bakkerij ‘t Bakkertje  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via 

info@bakkertje.nl  
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