
 

Veggiebekkie verklaart verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heb je hier vragen en/of opmerkingen over, 
stel ze dan gerust via info@veggiebekkie.com 
 
Contactgegevens Veggiebekkie: 
https://www.veggiebekkie.com/  
Ghijseland 74  
3161 VG Rhoon 
06-14040829 

 
Persoonsgegevens die Veggiebekkie verwerkt 
Veggiebekkie verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van de diensten van Veggiebekkie en/of 
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Veggiebekkie neemt hierbij geen besluiten op basis van 
geautomatiseerde verwerkingen. De persoonsgegevens die Veggiebekkie van jou verwerkt zijn: 
 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een vragenlijst of via 

correspondentie. 
-  Gegevens over jouw gezondheid (“bijzondere persoonsgegevens”). 

 
Waarom Veggiebekkie jouw persoonsgegevens verwerkt 
Veggiebekkie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 
-  Om de gewenste goederen en diensten zo goed mogelijk bij je af te kunnen leveren. Zo heeft Veggiebekkie 

bijvoorbeeld gegevens over jouw gezondheid nodig om voedingsadvies op maat te kunnen geven.   
-  Het kunnen afhandelen van jouw betaling. 
- Het –op verzoek of na aanmelding- kunnen verzenden van onze nieuwsbrief. 
- Je te kunnen contacteren indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. 

 
Hoe lang Veggiebekkie jouw persoonsgegevens bewaart 
Veggiebekkie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je 
gegevens worden verzameld. Veggiebekkie hanteert de volgende bewaartermijnen:  
- Personalia en contactgegevens  2 jaar na laatste voedingsadvies en/of workshop  Deze persoonsgegevens 

worden gedurende de genoemde termijn door Veggiebekkie bewaart ten behoeve van het kunnen 
beantwoorden van vragen van cliënten en het –op verzoek van de cliënt- kunnen voortzetten van de 
dienstverlening. 

- Gezondheidsgegevens  2 jaar na laatste voedingsadvies en/of workshop  Deze persoonsgegevens worden 
gedurende de genoemde termijn door Veggiebekkie bewaart ten behoeve van het kunnen beantwoorden van 
vragen van cliënten en het –op verzoek van de cliënt- kunnen voortzetten van de dienstverlening. 

- Financiële gegevens  7 jaar   Deze persoonsgegevens worden gedurende de genoemde termijn door 
Veggiebekkie bewaart om te kunnen voldoen aan de wettelijke termijn van de Belastingdienst.  

 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Veggiebekkie deel alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst 
met jou of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

mailto:info@veggiebekkie.com
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Cookies 
Veggiebekkie maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met 
pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op de 
harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek 
weer naar onze servers teruggestuurd worden. 
 

Functionele cookies 
Dit zijn cookies die voor jou als bezoeker het surfen op de website van Veggiebekkie makkelijker maken. 
Veggiebekkie gebruikt functionele cookies die ervoor zorgen dat je items in jouw winkelwagen kunt toevoegen en 
dat ze er bij een volgend bezoek aan de website nog in zitten. Ook gebruikt Veggiebekkie een cookie die ervoor 
zorgt dat wanneer je ingelogd bent en de website verlaat, je bij terugkomst nog steeds ingelogd bent. 

 
Analyse cookies 
Veggiebekkie maakt gebruik van cookies van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. 
Met deze cookies kan Veggiebekkie met hulp van derden het surfgedrag van bezoekers op onze website meten, 
zodat we waar nodig het gebruikersgemak kunnen verbeteren. Hierdoor zorgt Veggiebekkie ervoor dat je ervaring 
van onze website steeds beter wordt en onbelangrijke informatie naar achter wordt verschoven. 

 
Social media cookies 
Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op 
sociale netwerken als Facebook, YouTube, LinkedIn, Google+ en Twitter. Deze buttons werken door middel van 
stukjes code die van Facebook, LinkedIn, Google+ en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden 
cookies geplaatst. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om te lezen wat zij met 
jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel 
mogelijk geanonimiseerd.  

 
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies 
en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. 

 
Jouw rechten 
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te 
zien, op te vragen, 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 
Veggiebekkie.  
Indien je gebruik wenst te maken van een dergelijke mogelijkheid, vragen we jou om een schriftelijk verzoek in te 
dienen via info@veggiebekkie.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou persoonlijk is gedaan, vragen 
wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  
Veggiebekkie zal zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek, waarbij je ervanuit kunt gaan dat dit uiterlijk binnen 
vier weken zal gebeuren. 

 
Hoe Veggiebekkie de persoonsgegevens beschermt 
Veggiebekkie neemt de bescherming van jouw gegevens natuurlijk heel serieus. Zodoende verklaart Veggiebekkie 
dat er passende maatregelen zijn genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.  


