
PRIVACYVERKLARING
zoetegeit.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring. Wij verzamelen en verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om 
onze dienstverlening aan jou te kunnen uitvoeren. Wij respecteren jouw privacy en zorgen ervoor dat 
alle persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

E-MAILNIEUWSBRIEF
Nadat jij gebruik gemaakt hebt van onze dienstverlening kan het zijn dat wij de
vrijheid nemen om jou tenminste eenmaal onze e-mailnieuwsbrief te sturen. Wens
je deze daarna niet meer te ontvangen, dan kan je je door middel van de
Uitschrijven-knop onderaan deze nieuwsbrief hiervoor uitschrijven. Na uitschrijving
ontvang je geen nieuwsberichten meer van ons.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Als je gebruik maakt van onze producten verwerken wij de volgende
persoonsgegevens van jou:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

OOK VERWERKEN WIJ DE GEGEVENS VAN DE ONTVANGERS VAN ZOETEGEIT.COM ZOALS 
JIJ DIE OPGEEFT:
- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING
zoetegeit.com verwerkt jouw persoonsgegevens:
- voor het afhandelen van jouw betaling
- voor het bezorgen van de bestelde producten bij de beoogde ontvanger(s)
- om je te kunnen e-mailen of bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- om je te informeren over onze nieuwe producten en diensten
- voor het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te  verbeteren.

HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS?
zoetegeit.com hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens die jij opgeeft in de 
webshop of die wij namens jou invoeren in de webshop. Documenten met persoonsgegevens die jij 
ons op andere wijze verstrekt worden verwijderd binnen één maand na volledige afronding van de
dienstverlening. Delen van persoonsgegevens met derden zoetegeit.com deelt jouw persoonsgege-
vens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan 
een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, 
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en ver-
trouwelijkheid van jouw gegevens. Zoetegeit.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies die wij gebruiken zoetegeit.com gebruikt alleen technische en functionele cookies en
analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij 
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De 
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw ge-
bruiksgemak. 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 door je inter-
netbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie 
die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
zoetegeit.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat
jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact met ons op via info@zoetegeit.com


