Privacy en Cookie Policy
Het Taartgeheim respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 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. Voor het overige zullen wij deze
gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Het Taartgeheim zal uw persoonlijke
gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen
voor zover die ten behoeve van Het Taartgeheim zijn betrokken bij het bereiken van de
bovengenoemde doelen.

Het Taartgeheim maakt gebruik van de verzamelde gegevens om de
volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens
nodig. Tevens gebruiken wij uw gegevens om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop
daarvan op de hoogte te houden.
•
•

•
•

Om het winkelen bij Het Taartgeheim.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij uw
persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik
van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
Als u bij Het Taartgeheim.nl een bestelling plaatst bewaren wij uw gegevens gedurende 2
jaar op een Secure 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.
Als klant heeft u het recht, indien u dit wenst, uw gegevens uit ons systeem te laten
verwijderen (recht op vergetelheid). Wij zullen uw verzoek om verwijdering van uw
gegevens binnen een maand realiseren.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze
bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Het Taartgeheim verkoopt uw gegevens niet!
Het Taartgeheim zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend
aan derden ter beschikking stellen voor zover die ten behoeve van Het Taartgeheim zijn
betrokken bij het tot stand brengen van bovengenoemde doeleinden. Onze werknemers en door
ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
respecteren.

Betaalgegevens
Om uw order te kunnen betalen maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wanneer
u met iDeal of overboeking betaalt, worden uw gegevens in onze administratie opgeslagen om de
betaling aan uw order te kunnen koppelen.

Cookies
Cookies zijn computerbestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten over de
bezoeker en de computer van de bezoeker. Deze informatie wordt opgeslagen op de computer
van de bezoeker. Het doel van cookies is om verschillende soorten informatie te onthouden. Op
deze manier kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een bepaalde website, of
kan een winkelmandje op een webwinkel gevuld blijven. Cookies zijn niet schadelijk voor uw
computer en kunt u zelf op ieder moment verwijderen via uw browser.

Welke Cookies gebruikt Het Taartgeheim?
Het Taartgeheim maakt gebruik van drie soorten Cookies:
1. Functionele Cookies:
Deze cookies registreren o.a. welke winkelwagen de uwe is. Zonder deze cookies is een correcte
werking van de webshop niet mogelijk. Ook maken deze cookies het mogelijk om in te loggen op
onze website. De huidige wetgeving stelt dat expliciete toestemming voor het plaatsen van deze
cookies niet verplicht is.
2. Tracking Cookies:
Via onze website worden tevens cookies geplaatst rapportages te krijgen over hoe onze
bezoekers de website gebruiken, alsmede om de website zoveel mogelijk af te stemmen op de
behoeften van onze gebruikers. De informatie die op deze manier wordt verzameld wordt zo veel
mogelijk geanonimiseerd. Bovendien wordt deze uitsluitend gebruikt ten behoeve van Het
Taartgeheim.
3. Social Media Cookies:
Op onze website zijn buttons opgenomen om bezoekers in staat te stellen deze desgewenst te
promoten (´liken´) of delen (´tweeten´) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+.
Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze aanbieders van sociale media
zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen
invloed op. Leest u de privacy-verklaring van de betreffende aanbieders (welke regelmatig
kunnen wijzigen) om te lezen wat zij doen met de (persoons)gegevens doen die zij via deze
cookies verwerken.

Cookies verwijderen
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in
de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Ook op de volgende website
kunt u meer informatie over cookies vinden: www.cookierecht.nl.

Internetsites van derden?
Deze Privacy en Cookies Policy is niet van toepassing op internetsites van derden die door
middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Hoe gebruikt Het Taartgeheim reviews?
Na het afhalen van uw bestelling ontvangt u van ons een mail met daarin een uitnodiging tot het
indienen van uw review/beoordeling. Door het indienen van uw beoordeling gaat uw akkoord met de
plaatsing van uw beoordeling op onze website. Uw review wordt alleen getoond op de website van
Het Taartgeheim.

Wijzigingen Privacy en Cookies Policy
Het Taartgeheim behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy en
Cookies Policy. Het verdient aanbeveling om deze Privacy en Cookies Policy geregeld te
raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy en Cookies Policy van Het Taartgeheim, dan
kunt u contact met ons opnemen. Link naar algemene voorwaarden

