Privacyverklaring
Jij Zit Gebakken, een handelsnaam van Femke Vergeer, gevestigd aan Grauwaartsingel 222
3541 DA Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
De bescherming van persoonlijke gegevens van klanten, abonnees op nieuwsbrieven en
websitebezoekers staat bij Jij Zit Gebakken hoog in het vaandel. Lees hoe we omgaan
met jouw persoonsgegevens.
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Privacybescherming
Jij Zit Gebakken vindt de persoonlijke levenssfeer van klanten, abonnees op onze
nieuwsbrieven en bezoekers van onze website(s) van groot belang. Wij behandelen en
beveiligen persoonlijke gegevens van abonnees, klanten en websitebezoekers dan ook met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Jij Zit Gebakken 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 op via
info@jijzitgebakken.nl
Jij Zit Gebakken gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van abonnees, klanten en
bezoekers. Wij verstrekken en verkopen deze persoonsgegevens niet aan derden en zal deze
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met
jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien mogelijk een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jij Zit
Gebakken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Jij Zit Gebakken houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet stellen.

Verwerking van persoonsgegevens

Jij Zit Gebakken legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van je aankoop of een andere
met jou gesloten overeenkomst.
Jij Zit Gebakken verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan haar verstrekt. Daarnaast
verwerkt zij -in zeer beperkte mate- persoonsgegevens die worden gegenereerd tijdens
jouw bezoek aan deze website. Dat wordt nader toegelicht in de sectie ‘Cookies’.
Jij Zit Gebakken verwerkt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:
- contact met je onderhouden in het kader van de dienstverlening, eventuele wijzigingen
van onze diensten en producten en de uitvoering van de dienstverlening;
- het nakomen van een wettelijke plicht, waaronder bewaarplichten
- het afhandelen van jouw betaling;
-verzenden van onze nieuwsbrief;
-verwerken persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij
nodig hebben voor onze belastingaangifte;
-het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Jij Zit Gebakken, bijvoorbeeld in het
kader van een klacht.

Bewaartermijn
Jij Zit Gebakken bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, tenzij ze verplicht is om
dit te doen op grond van een wettelijke bewaarplicht.
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
IBAN gegevens van bank/giro

Als je inzage wilt hebben in jouw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten
verwijderen kun je doorgeven via: info@jijzitgebakken.nl

Cookies
Jij Zit Gebakken houdt bij van het bezoek op onze website. Deze gegevens worden
verzameld om anoniem, statistisch onderzoek te kunnen doen, met als doel het
optimaliseren van onze website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn
kleine tekstbestanden die door een website op een computer, tablet of mobiele telefoon
worden geplaatst.
Op elke in Nederland gevestigde of op Nederland gerichte website die bezoekersgedrag
meet en daarover gegevens vastlegt, is cookiewetgeving van kracht. Jij Zit Gebakken houdt
zich met het cookiebeleid aan de huidige cookie wet- en regelgeving.

Onze website maakt gebruik van meerdere soorten cookies. We gebruiken cookies zowel
om het webbezoek te monitoren, als om onze website beter te laten functioneren. Wij
gebruiken deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en kunnen deze
daarom niet herleiden tot een bepaalde computer of bepaalde persoon.

Slotbepalingen
Wijzigingen
Jij Zit Gebakken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring en/of het cookiebeleid. Controleer daarom regelmatig de
privacyverklaring voor het meest actuele privacy- en cookiebeleid.
Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 29 december 2020.

