Privacy verklaring Versie 1
Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 27 januari 2019
Ik vind jouw privacy heel belangrijk en daarom doe ik er alles aan om de gegevens die je me
toevertrouwt zorgvuldig behandel. Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan kun je die direct aan
mij mailen via elise@bakergem.nl
Op deze manier gebruik ik je persoonlijke gegevens:
Cookies
Voor een optimale website maak ik gebruik van cookies. Hier lees je welke cookies we gebruiken:
Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies maar daardoor werken sommige functies op de
website minder goed.
Google Analytics
Bakergem Stationery wil graag weten hoe je de website gebruikt, zodat we het gebruik van de
website kunnen optimaliseren. Daarom gebruiken we Google Analytics. De gegevens die Google
verzamelt, analyseert het Amerikaanse Google vervolgens voor ons. De gegevens worden op
Amerikaanse servers opgeslagen, volgens de EU-US PS principes. De informatie wordt zoveel
mogelijk anoniem gemaakt. We kunnen je niet persoonlijk herleiden. De informatie zal alleen met
derden wordt gedeeld, wanneer Google hierdoor wettelijk wordt verplicht.
Verzamelen van informatie
Bakergem Stationery verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze gebruiken we om je bestelling correct te
versturen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en
achternaam; adresgegevens; telefoonnummer; e-mailadres; overige persoonsgegevens die je actief
verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en
telefonisch contact; locatiegegevens; gegevens over jouw activiteiten op onze website;
internetbrowser en apparaat type; bankrekeningnummer. We bewaren deze gegevens voor de
wettelijke verplichting of totdat je jouw account opheft.
Bakergem Stationery verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling en bestelling, verzenden van onze nieuwsbrief en/of
reclamefolder. Bakergem verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Delen van persoonsgegevens met derden
Bakergem Stationery deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is
voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Bakergem Stationery blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor het afhandelen van bestellingen werken we samen met:
Klarna: het verzorgen van de betalingen.
Paypal: het verzorgen van betalingen.
My Parcel: Postbedrijf.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bakergem Stationery en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bakergem.nl Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we duidelijk aan te geven wie je bent
zodat we geen verkeerde gegevens verwijderen.
Wijzigen privacy verklaring
We houden de Privacy verklaring up-to-date, kijk daarom regelmatig of er nieuwe versies zijn.
Klacht
Je hebt de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen tegen ons privacy beleid bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Bakergem Stationery
www.bakergem.nl
Korte Schenkeldijk 6
3207 LA Spijkenisse
+31642806657

