Privacy

We vinden het belangrijk dat u weet wat we met uw persoonsgegevens doen. Daarom leggen we dat
hier haarfijn uit. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Uw persoonsgegevens
Wij gebruiken uw gegevens om u zo goed en zo persoonlijk mogelijk van dienst te kunnen zijn en om
de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De verzamelde gegevens worden
gebruikt om de volgende diensten te kunnen leveren:
• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens
nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden;
• Als u bij Limburgiavlaai.nl een bestelling plaatst bewaren wij uw gegevens op een beveiligde
server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken zodat u uw naam en adres,
telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te
vullen;
• Wij gebruiken uw gegevens om, indien nodig, contact met u op te nemen over uw bestelling;
• U kan zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen,
acties en nieuwe artikelen. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kunt u zich
afmelden in de link in iedere nieuwsbrief.
• Mocht u het aanvraag formulier voor franchise informatie op onze website invullen, dan zullen
deze gegevens enkel genoteerd worden voor het opnemen van contact en om te bekijken of u
een geschikte kandidaat bent. Mocht dit laatste niet het geval zijn, dan worden uw gegevens
verwijderd.
• Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze
gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken.
Het doorgeven van uw gegevens
Wij verkopen uw gegevens niet! Uw gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld
worden wanneer zij betrokken zijn bij het tot stand brengen van bovengenoemde doeleinden. Denk
hierbij aan bezorgdiensten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om
uw privacy te respecteren en uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.
Het bewaren van uw gegevens
We bewaren uw gegevens enkel voor bovenstaande doeleinden. Mocht u een bestelling bij ons
gedaan hebben, dan zijn wij verplicht om uw gegevens 7 jaar in onze financiële administratie te
bewaren voor de belastingdienst.
Uw rechten
Als laatste willen we u graag informeren over uw rechten. Op elk moment kunt u…
• ons vragen om uw persoonsgegevens in te zien
• ons vragen om uw persoonsgegevens te wijzigen, als daar reden toe is
• ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen
• ons vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
• bezwaar bij ons maken tegen het verzamelen en gebruiken van je gegevens
• een klacht indienen over ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens
• ons vragen om uw persoonsgegevens aan iemand anders te geven.
Als u van deze rechten gebruik wilt maken of wanneer u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen
met ons door een e-mail te sturen naar info@limburgiavlaai.nl of te bellen naar 0485-316163.

Limburgia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Wij
bevelen dan ook aan om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op
de hoogte bent.

