PRIVACYVERKLARING GOODYFOOD
Dit is de privacyverklaring van Goodyfood C.V. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de
persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen.
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Goodyfood kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de besteldienst
van Goodyfood en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan
Goodyfood verstrekt. Goodyfood kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres
LEGITIMATIE
Goodyfood kan bij het afhalen van de bestelling vragen om u te legitimeren. Als u niet de vereiste
leeftijd hebt of als u geen legitimatie bij u heeft, kan Goodyfood de bestelling niet (volledig) aan u
meegeven.
WAAROM GOODYFOOD GEGEVENS NODIG HEEFT
Goodyfood verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen over
een bestelling, of als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te
kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
HOE LANG GOODYFOOD GEGEVENS BEWAART
Goodyfood bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, met een maximum van 1 jaar.
Bent u leverancier, dan worden uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er
geen overeenkomst met u tot stand komt. Factuurgegevens worden conform de eisen van de
Belastingdienst 7 jaar bewaard.
DELEN MET ANDEREN
Goodyfood verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Goodyfood verkoopt uw gegevens nooit aan derden. Op onze website zijn wel social
media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw
persoonsgegevens. Via deze link (https://www.facebook.com/policy.php) kunt u de privacyverklaring van Facebook lezen (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw
persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Goodyfood worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze
gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Goodyfood
gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens
worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Goodyfood heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar.
We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan om betrokken te
zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact
met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.
BEVEILIGING
Goodyfood neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens te
beperken. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee
alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten
slot in de statusbalk van uw browser.
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@goodyfood.nl
Goodyfood zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
CONTACT
Goodyfood is als volgt te bereiken:
Post- en vestigingsadres: Noordse Bosje 11, 1211 BD Hilversum
Inschrijving Kamer van Koophandel: 32036314
Telefoon: 035-623 71 63
E-mailadres: info@goodyfood.nl
WIJZIGINGEN
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen zullen worden bekend gemaakt
via de website.

